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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN OPETUSKÄYTTÖ JA TUTKIMUS
OPETTAJANKOULUTUKSESSA
UNDERVISNINGSANVÄNDNING AV OCH FORSKNING INOM INFORMATIONSOCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI I LÄRARUTBILDNINGEN
Pj./Ordf.: Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto
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Ensimmäistä vuotta opettajaksi opiskelevien asenteet ja aikomukset
tieto-ja viestintäteknologian hyödyntämiseen opetuksessa
Jari Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto
Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto
Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto
Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luokanopettajaksi opiskelevien tiedollisia ja asenteellisia
valmiuksia hyödyntää tieto-ja viestintäteknologiaa (TVT) opetuksessa. Aineisto (N=263) on
kerätty vuonna 2014 kyselytutkimuksena PREP21-tutkimushankkeessa kolmelta yliopistolta:
Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Oulun yliopisto.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Theory of Planned Behavior (TPB; Ajzen
1991). Teoriaan perustuen tarkastellaan opettajaopiskelijoiden omaa näkemystä TVT:n opetuskäytön subjektiivisista normeista, TVT:n opetuskäyttöön liittyvistä asenteista, TVT:n opetuskäytön minäpystyvyyskäsityksestä sekä omaa näkemystä teknologispedagogisesta sisältötiedosta (TPACK).
Tutkimuksen aineistoa lähestytään menetelmällisesti rakenneyhtälömallinnusta hyödyntäen.
Alustavasti näyttää siltä, TPB-teoria soveltuu käytettäväksi selitysmallien laatimiseen. Rakenneyhtälömallinnus tarjoaa kahta rinnakkaista vaikutusmekanismia näiden seikkojen välille.
Ensimmäisessä mallissa opiskelijoiden TVT-minäpystyvyyskäsitys näyttäisivät toimivan
keskeisenä vaikuttajana aikomuksille hyödyntää TVT:a opetuksessa. Toisessa mallissa näyttäisi siltä, että opiskelijoiden TVT-minäpystyvyyskäsitys kytkeytyy opiskelijoiden teknologispedagogiseen sisältötietoon (TPACK), joka puolestaan on asenteiden välittämänä selittämässä halukkuutta käyttää TVT:a opetuksessa. Toisaalta luokanopettajaksi opiskelevat kyllä
arvioivat omat asenteensa ja subjektiiviset norminsa tulosten perusteilla melko korkeaksi,
joka näyttäisi heijastuvan heidän aikomuksiinsa käyttää TVT:a opetuksessa. Toisaalta nämä
ensimmäisen vuoden opettajaopiskelijat arvioivat omat pystyvyyskäsityksensä melko lailla
heikoksi, joka osaltaan selittäisi teknologispedagogisen sisältötiedon varsin alhaista tasoa.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan jatkossa seurata opettajaopiskelijoiden halukkuutta
hyödyntää TVT:a opetuksessa sekä tuottaa kontribuutiota opettajankoulutukseen.
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Asiantuntijavideoluennot oppimisympäristön pohjana
– kehittämishanke
Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto
Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto

Hankkeessa kehitetään mallia, jossa hyödynnetään lyhyitä videoluentoja tukemaan opiskelijoiden joustavaa ja yhteisöllistä oppimista. Mallin tavoitteena on tarjota helposti käyttöönotettava kehikko, jota voidaan hyödyntää eri sisältöalueiden opettamisessa. Hankkeen esimerkkikurssina toimii KV-maisteriopiskelijoille tarkoitettu englanninkielinen Quantitative Research
Method 2 -kurssi, joiden perinteiset luento-osiot korvataan lyhyillä videoiduilla asiantuntijaluennoilla opetussuunnitelmaan perustuen.
Mallin pääajatuksena on tuottaa laadukkaita ja sisällöllisesti mielekkäästi jaoteltuja videotallenteita asiantuntijan (esim. lehtori tai tutkija) omalta työkoneelta. Malli sisältää kuusi elementtiä: 1) videotallenteiden tuottaminen ja editointi, 2) videoiden taltioiminen ja hallinnointi
(O365 tai vastaava yliopiston ylläpitämä palvelu), 3) videoiden upottaminen joustavasti eri
oppimisympäristöihin, 4) toimivuus mobiililaitteilla, 5) yhteisöllisten oppimistehtävien ja –
kokonaisuuksien toteuttaminen valitussa oppimisympäristössä, 6) opintojaksojen helppo päivittäminen.
Videotallenteiden laatimiseen, editoimiseen ja verkkoympäristöön upottamiseen on useita
sovelluksia. Esittelemme yhden ohjelmiston videoiden taltiointiin opettajien (kuin myös opiskelijoiden) käytettäväksi. Kehitystyössämme oleellisena lähtökohtana on ollut se, että videoita
voi tuottaa myös yliopiston ulkopuolelta sekä mobiililaitteilla. Verkko-oppimisympäristöön
upottamiseen esittelemme O365 ympäristön, jonka työkaluja hyödyntäen voidaan luoda yhteisöllisiä opintokokonaisuuksia eri videoiden ympärille. Oppimisympäristöt suunnitellaan
vastaaman opetussuunnitelmia siten, että osa-tekijät (esim. videoluennot, vuorovaikutteiset
opintokokonaisuudet sekä harjoitukset) voivat muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.
Mallin tavoitteena on kehittää yliopiston oppimiskulttuuria opiskelijalle joustavampaan suuntaan. Hankkeen on rahoittanut Itä-Suomen yliopisto.

16

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

Luokanopettajaopiskelijoiden asenteet tieto- ja viestintätekniikkaa
kohtaan oppimisessa ja opetuksessa
Petteri Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto
Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto
Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto
Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto

Tutkimuskohteena ovat luokanopettajaopiskelijoiden asenteet tieto- ja viestintätekniikan
(TVT) käyttöä kohtaan oppimisessa ja opetuksessa. Teoreettisena viitekehyksenä on Theory
of Planned Behavior (TPB; Ajzen 1991). Tutkimuksessani seuraan luokanopettajaopiskelijoiden asenteiden muutosta TVT:aa kohtaan kahden vuoden ajan.
Nykyisen opettajaopiskelijasukupolven oletetaan käyttävän sujuvasti TVT:a omalla vapaaajallaan ja oppimisessaan. Kuitenkin TVT:n käyttöön liittyvät tiedot ja taidot ovat rajalliset,
etenkin hyödynnettäessä TVT:a opetuksen ja oppimisen välineenä (Valtonen ym., 2011).
Aiemmat tutkimukset osoittavat (Lei, 2009; Valtonen ym, 2011), että opettajaksi opiskelevat
tarvitsevat koulutusta siitä kuinka TVT:a hyödynnetään omassa oppimisessa ja opetuksessa.
TVT:n käytön vähäisyys opetuksessa ei johdu koulujen teknologian puutteesta, vaan ennemminkin siitä, että opettajien valmiudet hyödyntää TVT:a opetuksessa ovat rajalliset (EC,
2013). Tästä johtuen on tärkeää tarkastella opettajankoulutusta, ja sitä millä tavalla voimme
opettajaksi opiskelevien TVT:n opetuskäytön taitoja edistää huomioimalla myös heidän asennoitumisensa TVT:n opetuskäyttöön. Siksi tarvitsemme tutkimusnäyttöä opettajankoulutuksen kehittämisen perustaksi.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa opettajaksi opiskelevien TVT valmiuksien ja asenteiden kehittymisestä ja muutoksista koulutuksen aikana. Tämä tutkimus on osa laajempaa
PREP21-tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä opettajaopiskelevien
tulevaisuuden taidoista sekä vaikuttaa näiden taitojen kehittymiseen.
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Opiskelija ja opettaja avoimissa henkilökohtaisissa
oppimisympäristöissä
Anne-Maria Korhonen, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Oppiminen ammatillisessa koulutuksessa sulautuu luokkahuoneisiin, ryhmätyöskentelyyn,
verkkoon, vapaa-aikaan ja työpaikoille, ja siksi henkilökohtaisista oppimisympäristöistä
(PLE) on tullut tärkeä osa oppimista. Digitaaliset henkilökohtaiset oppimisympäristöt ja niistä
johdetut portfoliot tulevat tärkeäksi osaksi yksilön ammattitaidon näkyväksi tekemistä. Ne on
tarkoitettu elinikäisen oppimisen foorumiksi. Ajan ilmiöitä ovat avoimet, joustavat ja ilmaiset
digitaaliset sovellukset, joita voi käyttää tietokoneella ja mobiililaitteella tilannekohtaisesti.
Avoin tiedonjako on nykyajan yksi keskeisistä opettajan osaamisalueista. Opettajan on syytä
erottaa oppilaitoksen verkkoympäristöt (LMS) opiskelijan omista ympäristöistä.
Näistä lähtökohdista toteutetaan digitaaliseen osaamiseen painottuvaa ammatillista opettajankoulutusta HAMK Ammatillisella opettajakorkeakoululla. Tämän ns. digiopettajaryhmän
opiskelijat luovat digitaalisen henkilökohtaisen oppimisympäristön ja muodostavat portfolioita (työ- ja näyteportfolio). Ryhmän myötä on tavoitteena tutkia, mitkä seikat vaikuttavat ja
ohjaavat henkilökohtaisten oppimisympäristöjen aktiiviseen käyttöönottoon ja miten opettaja
sitä ohjaa. Erityisiä tarkastelunäkökulmia ohjauksen toimivuuteen liittyen ovat muun muassa
vertaisoppiminen, arviointi ja teknisten taitojen kartuttaminen. Ryhmää ohjataan avoimessa
verkkoympäristössä, jossa myös jaetaan opetusmateriaalit avoimesti. Ryhmän opettajat reflektoivat samalla omaa työtään sekä ryhmän toimintaa avoimen ns. Openblogin kautta.
Digiopettajaryhmän edistymistä ja ohjauksen vaikuttavuutta selvitetään laadullisin kysely- ja
haastattelututkimuksin sekä casetutkimuksen ottein opettajaopintojen aikana ja valmistumisen
jälkeen. Ryhmä on aloittanut opinnot 08/2015 ja tässä esityksessä esitellään em. toimintaa
sekä etsitään uusia näkökulmia henkilökohtaisten oppimisympäristöjen ohjaukseen liittyviin
kysymyksiin.
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OPETTAJANA VERKOSSA – TUTKIMUSTA JA KOKEILUA
ATT UNDERVISA PÅ NÄTET – FORSKNING OCH ERFARENHETER
Pj./Ordf.: Sanna Uotinen, Leena Valkonen ja Heli Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Jokamiehen oikeudesta jokamiehen mahdollisuudeksi
Merja Meriläinen, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Luokanopettajien aikuiskoulutus
Maarika Piispanen, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Luokanopettajien aikuiskoulutus
Pentti Impiö, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Luokanopettajien aikuiskoulutus

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen 25-vuotinen taival on askellettu fyysisen läsnäolon periaatteella aina tähän päivään saakka. Nyt tähän fyysisen läsnäolon pakollisuuteen on lähdetty
hakemaan erilaisia etänä läsnä-vaihtoehtoja, joita on kehitetty aikuisopiskelijoiden toiveita ja
tarpeita kuunnellen.
Tässä artikkelissa kuvaamme Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa toteutetun sulautuvan
opetuksen oppimiskokonaisuuden, joka tarjosi aikuiselle opiskelijalle monipuolisia, ainutlaatuisia, yksilöllisiä ja yhteisöllisiä mahdollisuuksia opiskella täyspainoisesti autenttisissa, kontekstuaalisissa ympäristöissä, virtuaalisia työkaluja hyödyntämällä. Opintojakson
suunnittelussa tavoitteena oli luoda oppimiselle puitteet, jotka mahdollistivat opiskelijoille
optimaalisen oppimiskokemuksen (Creative Work Flows for Learning) monimuotoisissa,
autenttisissa, e-oppimista hyödyntävissä, oppimisympäristöissä.
Tutkimuksessa ubiikki koulutusmalli pilotoitiin Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa toteutetussa kuuden op:n laajuisessa opintojaksossa, joka perustui uudistavan pedagogiikan (transformational pedagogic, QED) perusperiaatteille. Opintojakso toteutettiin joustavissa ja monimuotoisissa, uudistavaan pedagogiikkaan perustuvissa oppimisen ympäristöissä, joissa osaaminen laajennettiin käsittämään 2000-luvun opettajuuden osaamisen eri ulottuvuuksia (Piispanen & Meriläinen 2013).
Opintojakson suunnittelun teoreettinen viitekehys rakennettiin kontekstuaalis-pedagogisen
oppimisen malliin (Meriläinen & Piispanen, 2012). Vahvalle pedagogiselle perustalle suunniteltu opintojakso tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden paitsi opiskella omaan elämäntilanteeseen sopivana ajankohtana myös mahdollisuuden oppia uudistavaan pedagogiikkaan
kytkeytyviä laaja-alaisen osaamisen taitoja osana autenttista oppimiskokemusta.
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Kriittisessä tieteellisessä ajattelussa harjaantumista
John Pajunen, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lukuvuonna 2014–2015 Jyväskylän yliopistossa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella
kokeiltiin osana eEducation-hanketta erilaisia verkko-opetuksen muotoja. Näistä kokeiluista
yksi oli Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio-opintojakson laitoksen sivuaineopiskelijoille suunnattu opetus. Kuvailen tässä opintojakson sisällön ja tavoitteet, tehtävänannon,
opettajan ja opiskelijoiden toiminnan verkkoympäristössä, sekä pohdin sitä miten opintojakso
kytkeytyy laitoksen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opintojakso on osa laitoksen yhteisiä perusopintoja, eli opintojakso sijoittuu opintojen alkuvaiheeseen. Laitoksella opetusta
annetaan filosofiasta, valtio-opista, sosiologiasta, yhteiskuntapolitiikasta, sosiaalityöstä sekä
sukupuolentutkimuksesta. Opintojakson opetus sisälsi kaikille pakollisen luento-osuuden,
jonka osiot olivat argumentaatio, retoriikka, logiikka, fallasiat, tiede sekä kriittinen ajattelu.
Kustakin aiheesta esitettiin tieteellisen toiminnan kannalta perustavat asiat.
Sivuaineopiskelijoille järjestettiin verkkoympäristössä ohjausta kirjallisen työn tekemiseen.
Kirjallisen työn luonne oli tieteelliseen kirjoittamiseen ohjaava: tehtävänä oli laatia tutkielma,
jossa tutkimuskysymykseen vastataan käyttäen luennolla esiteltyjä teoreettisia viitekehyksiä,
ja joka seuraa tavanomaista tieteellisen toiminnan vaiheita. Ennen tutkielman laatimista tuli
opiskelijan hyvin tiiviissä muodossa esittää keskustelufoorumilla kuvaus aineistosta, tutkimuskysymyksestä, viitekehyksestä, analyysin etenemisestä sekä ennakkoarvio tuloksista.
Kommentoinnin ja opettajan antaman hyväksynnän jälkeen opiskelija laati itsenäisesti työn ja
palautti sen arvioitavaksi.
Tehtävänannon pedagogisena ideana oli se, että opiskelijat harjoittelevat kriittistä tieteellistä
ajattelua ja kirjoittamista opintokokonaisuuden varhaisessa vaiheessa ja erityisesti ymmärtävät tieteellisen tutkielman rakenteen sekä teoreettisen viitekehyksen roolin tieteellisessä ajattelussa.
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Multimodaaliset palautteenantokeinot verkko-opetuksessa
ja sulautuvassa opetuksessa
Päivi Rasi, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus
Hanna Vuojärvi, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus

Tutkimuskirjallisuus ja kokemukset käytännön verkko-opetuksesta ja sulautuvasta opetuksesta (blended learning) kertovat, että opiskelijoiden saamassa yksilöllisessä ja ryhmäpalautteessa niin opettajalta/ohjaajalta kuin vertaisopiskelijoiltakin on kehittämisen varaa. Opiskelijat
kokevat saamansa palautteen määrällisesti riittämättömäksi ja lisäksi palautetta olisi myös
mahdollista antaa ja ottaa vastaan useampia viestintäkanavia käyttäen. Nykyisellään palaute
annetaan usein kirjallisesti, eikä siinä hyödynnetä ajanmukaisia mahdollisuuksia tarjota palautetta multimodaalisesti niin äänen, videon, kuvien ja muiden mediamuotojen välityksellä sekä
mobiiliteknologioita hyödyntäen.
Kartoitamme esitelmässämme opiskelijoiden oppimispalautteeseen kohdistuvaa aiempaa tutkimusta verkko-opetuksen ja sulautuvan opetuksen konteksteissa. Aiempaan tutkimukseen
pohjautuen esittelemme yliopisto-opetuksen kehittämishankkeemme, jonka tavoitteena on
kehittää palautteenannon verkkopedagogiikkaa multimodaalisempaan suuntaan. Käytännön
kehittäminen ja tutkimustyö tullaan toteuttamaan design-perustaisen tutkimuksen periaatteita
noudatellen kahdella Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opintojaksolla. Ensimmäinen näistä on Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen seminaari, joka on
täysin verkkovälitteinen, neljän suomalaisen yliopiston verkostona toteuttama opintojakso.
Työskentelyssä käytetään alustana Moodlea. Toinen opintojakso on erillisten opettajan pedagogisten opintojen Tutkielmaseminaari. Se rakentuu sulautuvan opetuksen toiminta-malleille
ja oppimisalustana hyödynnetään Discendum Optimaa.
Molemmat opintojaksot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää oppimisprosessin
aikaisia palautteenantokeinoja, joissa hyödynnetään kahden eri oppimisalustan multimodaalisia työkaluja sekä sosiaalisen median sovelluksia. Opintojaksoilla avautuu mahdollisuus vertailla opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia opiskelijoille tarjottavasta ääni-, video- ja tekstipalautteesta. Kehittämisen ja tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää paitsi kohteena olevien opintojaksojen jatkokehittämisessä, myös laajemmin korkea-kouluopetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.
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MOOC-pedagogiikan jäljillä
Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC) ovat kansainvälisesti kaikkia kiinnostava aihe.
Kurssien toteutukseen liittyy paljon kysymyksiä ja aiheellista pedagogista huolta. Niiden
suunnittelu ja toteutus haastavat pedagogista ajatteluamme. Mistä löytyy laadukas oppijalähtöinen ja oppimistavoitteisiin suuntaava MOOC-pedagogiikka?
Massiivisiin avoimiin verkkokursseihin liitetty pedagogiikka on usein lineaarisesti etenevää,
johon sisältyy video ja siitä keskusteleminen sekä ymmärtämistä varmistavia kyselyitä. Tämän päivän oppimisen tutkimukset viittaavat oppimistulosten ja opintojen mielekkyyden liittyvän yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakentamiseen. Tältä pohjalta HAMK Ammatillinen
opettajakorkeakoulu toteutti monikansallisen “Making learning personal”- MOOC-kurssin
keväällä 2015 Canvas-oppimisympäristössä. Kurssi rakentui autenttisen, dialogisen ja yhteisöllisen oppimisen periaatteita noudattaen. Kurssille ilmoittautui 155 osallistujaa ja vain seitsemäntoista osallistujaa (10,3 %) suoritti kurssin loppuun. Opinto-jakson pedagogisena mallina toimi DIANA (Dialogical Authentic Netlearning Activity).
Tutkimusmenetelmä on laadullinen case-tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään dialogisen oppimisen pedagogisen mallin mahdollisuuksia avoimella ja massiivisella verkkokurssilla. Tutkimusaineisto koostuu verkkokurssilla opiskelleista monikansallisista opettajista (N= 14) ja
aineisto kerätään strukturoidun kyselyn sekä syvähaastattelujen ( N= 5) avulla. Tulosten käsittelyssä käytetään laadullisen aineiston analyysitapoja.
Esityksessä esitellään tuloksia miten autenttinen, dialoginen ja yhteisöllinen oppiminen soveltuu kansainväliselle MOOC-kurssille. Lisäksi esitetään tulosten valossa kannanottoja MOOCpedagogiikan vahvistamisesta. Kurssien suunnittelussa tarvitaan entistä vahvempaa pedagogista ja teknologista osaamista. Esitys liittyy Lapin yliopistossa käynnissä olevaan väitöskirjan osatutkimukseen.
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KORKEAKOULUPEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN E:LLÄ JA ILMAN
UTVECKLING AV HÖGSKOLEPEDAGOGIKEN MED OCH UTAN E
Pj./Ordf.: Ulla Klemola & Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Tehostettu kisällioppiminen yliopisto-opetuksessa
Johanna Rämö, Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos,
Jokke Häsä, Durham University, Department of Mathematical Sciences

Tehostetun kisällioppimisen menetelmä (Extreme Apprenticeship) on Helsingin yliopiston
tietojenkäsittelytieteen laitoksella kehitetty kognitiiviseen kisällioppimiseen perustuva tapa
järjestää opetusta useiden satojen opiskelijoiden kursseilla. Matematiikan ja tilastotieteen
laitoksella sitä sovellettiin ensimmäisen kerran keväällä 2011. Nykyään tehostetun kisällioppimisen menetelmä on käytössä monilla matematiikan kandidaattivaiheen kursseilla, joille
osallistuu useita satoja opiskelijoita. Lukuvuonna 2014–2015 oppimismenetelmää käytettiin
matematiikan opetuksessa myös Durhamin yliopistossa Englannissa.
Tehostetun kisällioppimisen menetelmässä keskiössä on asiantuntijaksi kehittyminen ja sitä
tukevat opetusjärjestelyt, jotka nojaavat ajatukseen oppimisen tilannesidonnaisuudesta. Oppiminen perustuu opiskelijan aktiiviseen työskentelyyn, johon hän saa henkilökohtaista ohjausta. Tavoitteena on ollut luoda kannustava ja osallistava, opiskelutaitoja sekä yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja kehittävä opetuksen malli, joka skaalautuu isoille opiskelijamäärille.
Tutkimusaineisto on kerätty matematiikan kursseilla Helsingin ja Durhamin yliopistoissa.
Helsingin yliopistossa kerätty aineisto koostuu 459 lineaarialgebran kurssin opiskelijan tiedoista (pääaine, kurssiarvosana, tehdyt harjoitustehtävät, ohjaukseen osallistuminen, luennoille osallistuminen). Durhamin yliopistossa kerätty aineisto puolestaan koostuu 170 algebran
kurssin opiskelijan tiedoista (pääaine, kurssiarvosana, tehdyt tehtävät).
Aineistosta analysoidaan, mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden osallistumisaktiivisuuteen ja
kurssimenestykseen tehostetun kisällioppimisen menetelmässä. Tulosten perusteella voidaan
kehittää opetusjärjestelyjä niin, että ne tukevat opiskelijoita monipuolisesti. Esittelemässä
luodaan katsaus tehostetun kisällioppimisen menetelmään, kerrotaan, kuinka menetelmää on
sovellettu, ja minkälaisia tuloksia aineistosta on saatu.
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Vuorovaikutus oppimisen resurssina massakurssilla
Virpi Malin, Jyväskylän yliopisto
Elina Riivari, Jyväskylän yliopisto
Päivikki Jääskelä, Jyväskylän yliopisto

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia käytettäessä vuorovaikutukseen ja yhdessä oppimiseen kannustavia opetusmenetelmiä massakurssilla. Kiinnostavia kysymyksiä ovat, miten opiskelijat kokevat toisaalta yksilölliset resurssinsa, toisaalta
kurssiympäristön tarjoamat sosiaaliset ja kontekstuaaliset resurssit oppimista edistävässä tarkoituksessa sekä millaista pedagogista lisäarvoa kurssin aikana toteutetut interaktiot mahdollisesti tuovat. Tutkimuksen teoreettinen pohja perustuu niin työelämän oppimisen tutkimuksissa kuin korkeakoulupedagogisessa tutkimuksessa esiin nostettuun toimijuuden käsitteeseen.
Tutkimusaineisto on kerätty lomakekyselynä kevään 2015 Työhyvinvoinnin johtaminen kurssilta. Perinteisesti kurssi on toteutettu ns. massakurssina, joka on koostunut opettajajohtoisista luennoista sekä tentistä. Pilottikurssilla opetus toteutettiin pienryhmissä simuloiden
organisaatioiden käytännön toimintaa, jossa erilaiset työ- ja kehittämistehtävät usein toteutetaan tiimi- tai ryhmätyönä. Opetuskokeilun tavoitteena on tukea ja parantaa opiskeli-joiden
sekä opiskeluryhmien vuorovaikutusosaamista, työhyvinvointia ja oppimista massa-kursseilla.
Näkemyksemme mukaan opiskelija on oman oppimisensa subjekti, mutta vasta opitun monentasoinen reflektointi yhdessä toisten osaajien kanssa mahdollistaa syvemmän tason oppimisen. Pilotoidulla kurssilla tavoitteena on reflektoiva oppiminen toisilta ja toisten kanssa
erilaisia yhteistoiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.
Alustavat tulokset rohkaisevat osallistavien työtapojen edelleen kehittämiseen. Tutkimus tarjoaa uudenlaisia näkökulmia yliopisto-opetuksen arviointiin. Esityksessä pohditaan, miten
yliopisto-opetuksessa käytetty pedagogiikka luo mahdollisuuksia tai rajaa työelämässä tarvittavan osaamisen kehittymistä sekä miten opettajina tunnistamme ja hyödynnämme opiskelijoiden kokemuksia kurssin aikana.
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Kriittinen ajattelu tavoitteena opetussuunnitelmissa
John Pajunen, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on meneillään opetussuunnitelmien kehittämishanke, jossa muotoillaan mallia opetussuunnitelmien kokonaisvaltaiseen suunnitteluun: holistinen pedagoginen design. Suunnitteluprosessissa lähdetään liikkeelle muotoilemalla opetussuunnitelmien viimekätiset ja varsin yleiset tavoitteet koskien osaamista ja sisällönhallintaa, ja tämän jälkeen suunnitteluprosessi voidaan ymmärtää vastaamiseksi kysymyksiin: miten ja missä opintojaksoissa opiskelija saavuttaa nämä osaamistavoitteet. Kantavana ajatuksena on pilkkoa yleiset tavoitteet pienempiin, hallittavampiin ja konkreettisempiin osiin ja sijoittaa nämä osat selkeästi opintojaksojen tavoitteisiin.
Yksi yliopiston tärkeimmistä – ja usein mainituista – opetussuunnitelmien tavoitteista on
kriittinen ajattelu, mutta tämän tavoitteen tarkempaa sisältöä ei useinkaan ole artikuloitu.
Kriittinen ajattelu tieteessä on ajateltavissa yksilötason, yhteisötason ja institutionaalisen tasojen toisiinsa kietoutuneena asiana, ja opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteelliset kriittiset
asenteet, taidot ja käytänteet.
Esityksen ensimmäisessä osassa eritellään kriittisen ajattelun eri osa-alueita pohjautuen
Richard Paulin ja Linda Elderin malliin ja kytketään nämä opetussuunnitelman tavoitteisiin.
Paul-Elderin mallissa eritellään ajattelun standardeja, elementtejä sekä kriittisen ajattelijan
piirteitä, joiden kokonaisuudesta muodostuu moniulotteinen näkemys kriittisestä ajattelusta.
Esityksen toisessa osassa demonstroidaan opetussuunnitelmien laatimisprosessia visuaalisesti
teemaryhmän keskustelun pohjalta; tuloksena tästä prosessista on kuvaus siitä kuinka kriittisen ajattelun osakäsitteet voidaan kytkeä yksittäisten opintojaksojen tavoitteisiin. Holistisen
pedagogisen design-mallin on tarkoitus olla työkalu opetussuunnitelmatyössä laajemminkin,
tässä esityksessä esimerkkinä käytetään kriittistä ajattelua.
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Yliopiston opetushenkilökunnan näkemyksiä teknologian
integroimisesta oppimiseen
Päivikki Jääskelä, Jyväskylän yliopisto
Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto
Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto

Korkea-asteen koulutusta haastetaan uudistamaan pedagogiikkaa modernin teknologian ja
digitaalisten materiaalien hyödyntämisellä. Opettajat nähdään pedagogisen muutoksen avainhenkilöinä, heiltä odotetaan vahvaa muutosagentin roolia. Aiemmat tutkimukset osoittavat,
että opettajien oppimista ja opetusta koskevat näkemykset, ts. mitä he pitävät oppimisessa
tärkeänä ja millaisia keinoilla he uskovat edistävänsä oppimista omassa opetuksessaan, ohjaavat heidän opetusmenetelmävalintojaan ja pedagogisia ratkaisujaan. Niinpä ymmärtääksemme
teknologisten ratkaisujen käyttöä opetuksessa on tarpeellista tutkia opettajien pedagogista
ajattelua, heidän selityksiään ja perusteluita sille, miksi ja miten he käyttävät teknologiaa oppimisen tukena tai mistä johtuen he jättävät tämän mahdollisuuden käyttämättä.
Tutkimuksessa haastateltiin yliopiston eri oppiaineiden opettajia (n=24), jotka osallistuivat
vuonna 2014 ”eEducation” - yliopisto-opetuksen kehittämishankkeeseen Jyväskylän yliopistossa. Haastattelun teemat käsittelivät kehittämistyön alla olevien opintojen oppimistavoitteita; keskeisiä oppimiseen johtavia tekoja/toimia; pedagogiikkaa, jolla oppimista voidaan tukea; sekä teknologian roolia oppimisen tukena. Teemojen mukaisessa laadullisessa
sisällön analyysissa kiinnostuksen kohteena oli erityisesti se, miten perustelut eri teemoihin
linkittyivät toisiinsa.
Analyysi nosti esiin neljä erilaista lähestymistapaa, joissa teknologian rooli kiinnittyi erilaisiin
oppimisen ja kehittämisen tavoitteisiin. Nämä lähestymistavat korostivat ensisijaisesti
a) joustavan ja itseohjautuvan opiskelun,
b) aktiivisen ja osallistavan oppimisen,
c) oppimisprosessin näkyväksi tekemisen ja oppimisen ongelmakohtien tunnistamisen sekä
d) oppimisen autenttisuuden ja oppimiskulttuurin muutoksen tavoitteita.
Lähestymistavat auttavat tunnistamaan pedagogis-teknologisia tukitarpeita sekä herättävät
pohtimaan opetuksen tarkoituksenmukaista kehittämistä.
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2000-luvun pedagogiikkaa hahmottelemassa
– eEducation -osahankkeiden pedagoginen tarkastelu
Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anne Virtanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

2000-luvun oppiminen vaatii myös pedagogiikalta uudistumista (Gordon ym., 2009; Key,
2010; Griffin ym., 2012). Opettajien tehtäväksi mielletään 2000-luvulla enemmänkin yksilöiden oppimisen tukeminen kuin koko opiskelijaryhmän samanaikainen opettaminen. Opetusparadigma ja opettajan rooli ovat muutoksessa; opettajakeskeisestä toiminnasta siirrytään
yksilökeskeiseen toimintaan ja opettajista tulee opetuksen mahdollistajia ja organisoijia, joiden toiminta on luonnehdittavissa vuorovaikutteiseksi ja yhteistoimin-nalliseksi (Gordon ym.,
2009; Hämäläinen & Vähäsantanen, 2011). Erilaisten opetus- ja arviointimenetelmien hallinnan lisäksi opettajilla odotetaan olevan erinomaiset taidot luoda tieto- ja viestintätekniikkaa
hyödyntäviä oppimistilanteita (Voogt & Pareja Roblin, 2012). 2000-luvun pedagogiikan
hahmottelua vaivaa kuitenkin konkretisoitumattomuus; kenelläkään ei tunnu olevan tietoa,
miten 2000-luvun pedagogiikkaa käytännössä toteutetaan.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaankin, millaisia konkreettisia pedagogisia ratkaisuja ja toimintatapoja hyödynnetään eEducation -kehittämishankkeen osaprojekteissa (n=12). eEducation
on Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämishanke, jossa yliopisto-opetusta uudistetaan eri
laitoksissa ja tiedekunnissa. Hankkeen tavoitteena on 2000-luvun pedagogiikan mukainen
interaktiivinen ja opiskelijalähtöinen toiminta monimuotoisissa oppimisympäristöissä tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntäen (eEducation – Opetuksen kehittämishanke, 2015). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 2000-luvun pedagogiikan ilmene-mistä osahankkeissa niiden tuottamien dokumenttien ja tuotosten avulla. Sisällönanalyysiin perustuvia tuloksia eli havaittuja
pedagogisia tapoja ja malleja arvioidaan myös tunnettujen pedagogisten lähtökohtien, kuten
konstruktivistisen oppimisympäristön piirteiden (mm. Tynjälä ym. 2009), integratiivisen pedagogiikan mallin (mm. Tynjälä, 2008; 2010) ja kulttuuri-ekologisen lähestymistavan (mm.
Vesisenaho & Dillon, 2013) valossa.
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Asiantuntijuuden kehittyminen kirurgiaan erikoistuvien
simulaatiokoulutuksessa
Minna Silvennoinen, Jyväskylän yliopisto, Agora Center

Simulaatio haastaa kirurgian erikoistumiskoulutuksessa satoja vuosia vanhan perinteisen oppipoikamallin, uudenlainen teknologian käyttö opetuksessa muuttaa käytänteitä. On tärkeää
tutkia esimerkiksi sitä, miten tähystyskirurgian koulutus- ja harjoittelutapoja voidaan kehittää,
jotta ne vastaisivat paremmin nykypäivän asiantuntijuuden vaatimuksiin ja haasteisiin. Leikkaussimulaattoreiden käyttö koulutuksessa on Suomessa vähäistä, sillä niiden käyttösuositukset ovat puutteellisia. Sairaaloiden toimintakäytänteet eivät nykyisellään tarjoa riittäviä mahdollisuuksia toteuttaa koulutusta täysipainoisesti. Simulaatioharjoittelun toteuttamisen onnistuminen vaatii merkittäviä muutoksia kirurgian harjoittelukulttuuriin.
Työntekijöiden asiantuntemuksen jatkuvan kehittymisen mahdollisuuksien tukeminen tulisi
nähdä sairaaloissa keskeisenä osana potilasturvallisuuden edistämistä. Simulaatiokoulutusten
onnistumisen edellytyksiä ovat mm. harjoittelumenetelmien kytkeminen opetusohjelmiin ja
kunkin organisaation toimintatapoihin sekä ymmärrys työssäoppimisesta ja siitä miten asiantuntijuus kehittyy.
Ohjaajien pedagoginen asiantuntemus on keskeisessä asemassa simulaatiokoulutuksessa.
Simulaatiokoulutukseen tulisi liittää ohjaus, sillä laitteella harjoittelu yksinään ei tue riittävästi taitojen kehittymistä ja siinä on olemassa virheellisten toimintamallien oppimisen riski.
Ohjausta tarvitaan erityisesti harjoittelun alussa toiminnan ohjeistamiseksi. Tiimityön harjoittelussa simulaatiokoulutukseen liittyy useimmiten jälkipuinti, joka on tietyn struktuurin mukaisesti jäsennelty ja jonka tarkoituksena on oman ja ryhmän toiminnan arviointi. Myös ns.
taitokoulutuksessa palautekeskustelulla on tärkeä merkitys omien taitojen arvioimisen näkökulmasta. Ohjaaminen tukee kehittymistä, ehkäisee virheitä ja edistää taidon arviointia. Ohjaajien tulisi olla tietoisia eri mahdollisuuksista hyödyntää eri oppimisteorioita simulaatiokoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutussuunnittelun tärkeyttä tulee korostaa, sillä
koulutusmallien luominen työpaikoille on haastava tehtävä.
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Opiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia mielekkäästä oppimisesta
terveydenhuollon simulaatioympäristössä
Tuulikki Keskitalo, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus
Heli Ruokamo, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus

Teknologisesti edistykselliset simulaatio-oppimisympäristöt tarjoavat tänä päivänä turvallisen
ja kokemuksellisen ympäristön tulevaisuuden ammatillisen osaamisen harjoittamiselle. Pedagogiikan näkökulmasta opiskelijoiden odotukset luovat perustaa oppimistapahtumalla, jota
voidaan puolestaan arvioida ja kehittää edelleen kokemusten perusteella. Simulaatioopetuksen kentällä odotusten tutkiminen on jäänyt vähemmälle huomiolle, kun taas kokemusten tiedetään olevan pääosin positiivisia. Simulaatio-opetus koetaan mielekkääksi tavaksi
opiskella ja usein sitä toivotaan enemmän. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää minkälaisia odotuksia ja kokemuksia opiskelijoilla on simulaatio-opetuksesta. Odotuksia ja kokemuksia tutkimalla voimme paremmin selvittää, mikä simulaatio-opetuksessa vaatii vielä kehittämistä. Tutkimusta varten asetimme seuraavan tutkimuskysymyksen: Minkälaisia odotuksia ja kokemuksia opiskelijoilla on mielekkäästä oppimisesta terveydenhuollon simulaatioympäristössä? Tutkimukseen osallistui 25 lääketieteen opiskelijaa (miehiä 15, naisia 10) Stanfordin yliopistosta (Palo Alto, CA, USA). Aineisto kerättiin alku- ja loppukyselyin ja analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin (frekvenssi, keskiarvo, keskihajonta, Wilcoxonin testi).
Tulosten mukaan sekä opiskelijoiden odotukset että kokemukset olivat positiivia. Korkeimmat odotukset opiskelijoilla oli opetuksen kompetenssiperustaisuudesta, kontekstuaalisuudesta, reflektiivisyydestä, kriittisyydestä, sosiokonstruktiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Kokemuksia tarkasteltaessa opiskelijat arvostivat kompetenssiperustai-suuden, kontekstuaalisuuden, reflektiivisyyden ja kriittisyyden lisäksi myös opetuksen aktivoivaa otetta. Odotuksia ja
kokemuksia verrattaessa opiskelijoiden kokemukset olivat selvästi korkeammat arvioitaessa
opetuksen emotinaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja tavoite-suuntautuneisuutta. Tutkimus osoitti
selkeästi, että opiskelijoilla oli realistinen käsitys simulaatio-opetuksesta ja, että opetus vastasi hyvin heidän odotuksiinsa.
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Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden
argumentaatio-analyysin apuna
Miika Marttunen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Yliopisto-opiskelijoilla on usein vaikeuksia tulkita käyttämiään lähteitä ja integroida niiden
sisältöjä opinnäytteitä laatiessaan. Erityisesti eri lähteitä syntetisoiva kirjoittaminen on opiskelijoille usein vaikeaa. Tutkimuksessa selvitetään yliopisto-opiskelijoiden taitoja analysoida
lähdetekstien argumentaatiota sekä heidän kokemuksiaan kahden erilaisen analyysityökalun
käytöstä. Tutkimuksessa 342 opiskelijaa etsi luokkakoon pienentämistä käsittelevistä artikkeleista aihetta puoltavia ja vastustavia perusteluita. Opiskelijat analysoivat artikkelit ensin itsenäisesti ja sen jälkeen seminaarissa 2-3 hengen ryhmissä. Puolet opiskelijoista laati tekstien
argumentaatiosta yhteisen analyysin verkkopohjaisen Pohtimiskaavion avulla ja osa Analyysimatriisia käyttäen ilman tietokonetta. Tutkimusaineisto koostuu lähdeartikkeleista, Pohtimiskaavioista, Analyysimatriiseista sekä palautelomakkeista.
Tulokset osoittivat, että analyysityökalujen käyttäminen oli hyödyllistä argumentatiivisen
lukemisen kannalta. Yli puolet (53 %) opiskelijoista koki, että työkalut auttoivat heitä arvioimaan teksteissä esitettyjä perusteluita ja lähes puolet (47 %), että työkalut auttoivat heitä löytämään teksteistä tasapuolisesti sekä luokkakoon pienentämistä tukevia että vastustavia perusteluita. Lisäksi yli puolet (57 %) opiskelijoista koki, että työkalujen käyttö jäsensi heidän
keskusteluaan luokkakoon merkityksestä ja lähes puolet (42 %), että työkalujen käyttö auttoi
heitä ymmärtämään tutkitun ilmiön luonnetta. Lisäksi suuri osa opiskelijoista oli sitä mieltä,
että analyysityökalujen käyttö auttoi heitä sekä asiantuntijatekstissä ilmaistun kannan perustelemisessa (46 %) että tekstin jäsentämisessä (50 %). Eri analyysityökalua käyttäneiden opiskelijoiden vastaukset eivät eronneet toisistaan. Seuraavaksi keskitytään lähdetekstien sekä
kaavioiden ja matriisien sisältämän argumentaation yhteyksien analysoimiseen.
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Verkkovälitteinen metodikoulutus akateemisessa aikuiskoulutuksessa
Leena Isosomppi, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Minna Maunula, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Verkkovälitteisyys luo uusia mahdollisuuksia koulutuksen tasa-arvoisempaan saavutettavuuteen. Samalla erityisesti akateemisessa aikuiskoulutuksessa erilaiset lähtökohdat niin sisällöllisesti kuin verkkotaitojen osalta luovat kirjavia todellisuuksia. Haasteellisten sisältöjen, kuten
tutkimusmetodien opettaminen ja omaksuminen omakohtaisesti verkkovälitteisessä koulutuksessa, luo mielenkiintoisen ja moniulotteisen tarkasteluhorisontin – millä keinoin opettaja voi
edistää tätä prosessia ja tiedostaa erilaisia vaikeuksia?
Teoreettisen kehyksen ja kontekstin muodostavat aikuiset akateemisessa aikuiskoulutuksessa,
verkkovälitteisyys oppimisympäristönä, omakohtaisesti mielekäs oppiminen, uuden ja jo
olemassa olevan kokemuksellisen tietoaineksen sulautuminen käytettäväksi ja omakohtaiseksi
resurssiksi. Tarkastelu kiinnittyy aikuisopiskelijoiden epistemologiseen oppimisprosessiin,
sekä siihen kuinka opettaja voi tietoisilla metakognitiivisilla prosesseja edistävällä toiminnallaan oppimisprosessia tukea.
Aineistona on 67 oppimispäiväkirjaa, n. 15s. kukin. Oppimispäiväkirjan laatiminen oli yksi
osasuoritus avoimen yliopiston toteuttamassa laadullisten tutkimusmenetelmien (5 op) opintojakson opiskelua. Oppimispäiväkirjat muodostuvat viidestä laadullisen tutkimus-prosessin
vaiheita mukailevasta tehtävästä ja ennen kaikkea aikuisopiskelijoiden oma-kohtaisesta tutkimusprosessin ja sen oppimiseen liittyvistä reflektoinneista. Olemme aloit-tamassa oppimispäiväkirjojen sisällöllistä analyysiä, aikeenamme tarkastella aikuisopiskeli-joiden omakohtaisia ja epistemologisia oivalluksia oppimispäiväkirjan pidon ajalta, sekä eritasoisia metakognitiivisia ulottuvuuksia.
Tulokset ja sovellukset ovat merkittäviä digiaikana, kun myös akateemista koulutusta toteutetaan yhä vahvemmin verkkovälitteisesti. Oppimisen omakohtaisuus koskettaa erityisesti akateemisessa aikuiskoulutuksessa, kun jo olemassa olevalla on merkittävä asema, kuten myös
tiedon sovellettavuusarvolla. Digitalisaatio on ollut akateemisessa aikuiskoulu-tuksessa todellisuutta jo vuosia, sen reflektio ja tutkimuksellinen kehittäminen on jatkuva ja tiedostettava
prosessi.
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Opiskelun ja opetuksen prosessit
Pekka Linna, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Opiskelua ja opetusta tuetaan lukuisilla erilaisilla välineillä korkeakouluissa. Näiden välineiden hankinnan takana on implisiittinen käsitys opiskelun ja opetuksen prosessista ja kummankin prosessin päätoimijoiden tarpeista. Tässä esityksessä esitellään ehdotus opiskelun ja
opetuksen prosessien eksplisiittiseksi malliksi. Tämä malli on muodostettu korkeakoulupedagogiikan ja kasvatuspsykologian käsikirjojen ja artikkelien sekä asiantuntija-haastattelujen
pohjalta.
Näin muodostettua mallia on tarkoitus käyttää kehyksenä, jonka avulla opetuksesta ja sen
kehittämisestä vastaavat asiantuntijat voivat ilmaista havaitsemansa tarpeen opiskelun ja opetuksen tukipalveluista vastaaville tahoille korkeakouluissa. Kehys ei ole luonteeltaan määräävä: sen on tarkoitus olla eräänlainen metamalli, jonka avulla koulutuksen vastuullinen toimijataho voi määritellä, millä tavalla, millä tavoitteilla ja millaisen oppimiskäsityksen mukaisesti koulutus järjestetään.
Malli ohjaa näin koulutuksen vastuullista järjestäjää ilmaisemaan jäsentyneesti sellaisia koulutukseen liittyviä piirteitä, jotka auttavat ymmärtämään millaisia tukipalveluita sen tueksi on
perusteltua tarjota. Tämä auttaa osaltaan tunnistamaan sellaisia osia opiskelussa ja opetuksessa, joille ei ole minkäänlaista tai riittävää tukea, mikä puolestaan helpottaa toisten korkeakoulujen ja/tai yksiköiden käyttämien ratkaisujen arvon hahmottamista. Toisaalta tämä malli onnistuessaan auttaa myös määrittelemään, millä ratkaisuilla tuetaan samaa asiaa, mikä auttaa
tarjottavien tukipalveluiden taloudellisen tehokkuuden kehittämisessä.
Mallista tuotetaan/on tuotettu ensimmäinen versio loka-marraskuussa 2015. Kasvatustieteen
päivien korkeakouluopetusta käsittelevä työryhmä on osa kehyksen kehittämistä ennen sen
käyttöönottoa.
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Opiskelijan ääni kuuluviin – yhteisöllinen toimintamalli
liikunnanopiskelijoiden pedagogisissa aineopinnoissa
Tommi Mäkinen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Ulla Klemola, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Kirsti Lauritsalo, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Opettajankoulutusta haastetaan kehittymään ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Vuorovaikutus, yhteistyö sekä henkilökohtainen ja yhteisöllinen vastuu ovat taitoja, joiden merkitys
korostuu tulevaisuudessa (Binkley ym. 2012). Liikunnanopettajaopiskelijoiden pedagogisten
aineopintojen toteutukseen on kehitetty yhteisöllistä työn tekemisen tapaa edistävä toimintamalli, joka pohjautuu Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteoriaan. Sen mukaan sisäistä
motivaatiota oppimiseen synnyttävät oppijan kokemukset sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta,
autonomiasta ja omasta pätevyydestä. Toimintamalli pohjautuu myös Gordonin (2004) vuorovaikutusmalliin, jossa kuuntelun taitojen merkitys ihmissuhteissa on oleellinen, myös opettaja-opiskelijasuhteissa.
Mainittuja teorioita peilataan kokemuksiin, joita saatiin toimintamallin toteutuksesta lukuvuonna 2014–2015. Esityksessä avataan yhteisöllisen toimintamallin elementtejä, jotka kohdistuivat koko opiskelijaryhmään, pienryhmiin sekä opiskelijoihin yksilöllisesti. Lisäksi pohditaan turvallisen yhteisön merkitystä oppimiselle ja opettajaksi kehittymiselle - mitä se parhaimmillaan tarjoaa ja mitä seuraa, jos jää yhteisön ulkopuolelle? Konkreettisten vaikutusmahdollisuuksien antaminen opiskelijoille lisää heidän osallisuuttaan opinnoissa - tarttuvatko
opiskelijat tähän mahdollisuuteen?
Esitys toimii lähtölaukauksena yhteisöllisen toimintamallin tutkimukselle liikunnanopettajakoulutuksessa. Alustavien havaintojen pohjalta koulutusratkaisut, jotka mahdollistavat kuulluksi tulemisen ja omavastuisen työskentelyn, synnyttävät opinhalua. Opiskelija
ilmaisi asian sanoin: ”En ole ikinä nähnyt tätä porukkaa näin innostuneena”. Opiskelijat kokivat vertaistensa toiminnan oman opettajuutensa kasvulle merkityksellisenä. Toimintamallin
käyttö toi myös esiin sen, että yhteisöllisyyteen panostaminen vaatii aikaa, ja opettajilla on
merkittävä rooli yhteisöllisyyden alkuun saattamisessa ja tukemisessa. Tulosten käytännön
merkitystä arvioidaan jatkossa opettajankoulutuksen liikuntapedagogiikan kehittämisessä.
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Verkkokurssi joustavan opiskelun ja oppimisen edistäjänä
Hämäläinen Sari, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Nykopp Minna, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Willman Minna, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Yliopisto-opetuksessa on yhä enenevässä määrin pyrittävä huomioimaan opiskelijoiden erilaiset opintopolut ja elämäntilanteet. Avoin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden
edetä opinnoissaan joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Joustavuudella on kuitenkin
kääntöpuolensa: itsenäinen, omaan tahtiin etenevä opiskelija on samaan aikaan kovin yksin
opintojensa kanssa. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan ovat verkkokurssit, joissa opiskelijan on
mahdollista opiskella yhdessä muiden kanssa.
Verkkokurssilla opiskelija rakentaa ymmärrystään opiskeltavasta aiheesta yhteisöllisesti muiden opiskelijoiden kanssa. Verkkokurssin työtavat, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu, sisältävät sellaisia piirteitä, jotka mahdollistavat opiskeltavan aiheen syvällisen ymmärtämisen. Etenkin kirjoittamiseen liittyy piirteitä, jotka tukevat oppimista. Verkkokurssilla
opiskelijan on mahdollista peilata ajatuksiaan toisten esittämiin näkökulmiin.
Verkko-opiskelu ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Haasteita tuovat sitoutumisen vaikeudet,
ajankäytön hallinta sekä epärealistiset odotukset sekä verkkokurssia että opettajaa kohtaan,
ilmeiden ja eleiden puuttuminen sekä vapaamatkustajat tai liian dominoivat opiskelijat. Esityksessämme pohdimme ja kuvaamme millaisista oppimisteoreettisista lähtökohdista luodaan
perustaa verkkokurssin suunnittelulle ja toteutukselle. Pohdimme etenkin sitä, millä tavoin
verkkokurssin suunnittelussa ja ohjauksessa huomioidaan muun muassa yhteisöllisen oppimisen ja kirjoittamalla oppimisen periaatteita. Esittelemme käytännön esimerkkinä Oppimiskäsitykset ja yhteistoiminnallinen oppiminen –verkkokurssin, joka toteutetaan Discendum Optima
-verkkoympäristössä. Pohdimme esityksessämme mm. seuraavia kysymyksiä: Millaista verkkopedagogista osaamista verkkokurssin suunnittelu ja ohjaus vaatii opettajalta? Miten verkkokurssilla tuetaan yhteisöllistä oppimista? Entä millaiseen verkkotyöskentelyyn yliopistoopiskelijan on sitouduttava?
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Kirjallisuuskatsaus opettajan ja opiskelijan välisestä
vuorovaikutuksesta yliopiston verkko-opinnoissa
Sanna Uotinen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Heli Tyrväinen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Leena Valkonen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Teknologisesti tuetut pedagogiset ratkaisut sekä ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelumahdollisuudet tulevat jatkossa korostumaan yliopisto-opinnoissa. Verkko-opiskeluun liittyvissä tutkimuksissa tuodaan esille vuorovaikutuksen tärkeys. Aiemmissa tutkimuksissa verkkovuorovaikutus jaotellaan neljään alueeseen: opiskelijoiden (student-student), opettajan ja
opiskelijan (teacher-student), opiskelijan ja materiaalin (student-content) sekä opiskelijan ja
verkkovälineen (student-interface) väliseen vuorovaikutukseen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutukseen verkko-opetuksessa yliopistoopinnoissa.
Katsauksen aineisto valittiin systemaattisesti ja kokonaisuutena tutkimus noudattaa integroivan katsauksen piirteitä (esim. Salminen 2011). Tutkimukset etsittiin ERICtietokannasta käyttäen sen omia thesaurus-hakusanoja. Mukaan valittiin laaja-alaisesti verkko-opetuksen vuorovaikutusta yliopisto-opinnoissa käsittelevät vertaisarvioidut tutkimukset
vuosilta 2010-2015. Artikkeleita löytyi yhteensä 643. Artikkeleiden ensimmäinen karsinta
tehtiin pelkän otsikon perusteella, jolloin jäljelle jäi 567 artikkelia. Toisessa vaiheessa artikkeleiden karsinta tehtiin abstraktien perusteella ja valinnan teki kaksi tutkijaa. Hyväksyttyjä
artikkeleita tuli 262, joista erityisesti opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta käsitteli
noin 100 tutkimusta. Määrä täsmentyy artikkeleiden tarkemman analyysin myötä.
Esityksessä kerromme artikkeleiden valintaprosessista tarkemmin sekä esittelemme tutkimuksemme alustavat tulokset kysymyksistä: a) Mistä näkökulmista opettaja-opiskelija vuorovaikutusta on tarkasteltu? b) Miten opettaja-opiskelija -vuorovaikutusta toteutetaan?
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KASVATUKSEN HISTORIA JA FILOSOFIA
PEDAGOGISK HISTORIA OCH FILOSOFI
Pj./Ordf.: Risto Ikonen, Itä-Suomen yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Kokemuksen kautta ymmärrystä. John Dewey ja Paulo Freire
taito- ja taideperustaisen oppimisen teoreetikkoina
Aino Hannula, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
Päivi Kujamäki, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos

Esityksessämme tarkastelemme kahden 1900-luvun tärkeimmistä, leimallisesti tutkivaa työtapaa, taiteita, kokemusta ja dialogisuutta korostavan kasvatusfilosofin, John Deweyn (1859 –
1952) ja Paulo Freiren (1921 – 1997) antia taito- ja taideperustaisen kasvatuksen teorialle.
Materiaalina tarkastelussa ovat Deweyn ja Freiren tekstit, joita tarkastelemme tekstianalyysin
avulla.
Ops2016 korostaa aktiivista toimijuutta ja kulttuurista moninaisuutta. Musiikki, kuvat, kirjoittaminen, draama, tanssi, käsityöt, rakentelu ja tutkiminen ovat lapselle luontaista toimintaa.
Tekeminen ja taide antavat lapselle mahdollisuuden itseilmaisuun, mutta ne johdattavat oppilasta myös yhteyteen toisten ihmisten ja ympäröivien kulttuurien kanssa. Deweyn ajattelussa
keskeistä on kokemus ja tekemällä oppiminen. Hän näkee toiminnallisuuden siltana käytännöllisen ja älyllisen kokemuksen välillä. (Dewey 1938; 1912.) Freire (2005) taas tunnetaan
kritiikistään institutionaalisen koulun tukahduttavia käytäntöjä kohtaan. Kasvatuksen perustana pitäisi olla oppijan sosio-kulttuurinen maailma, jonka tunteminen ja reflektointi vahvistavat oppijan kykyä käsitellä omaa todellisuuttaan luovasti ja muuttaa sitä.
Lähtökohtana tarkastelussamme ovat Deweyn esittämät lapsen neljä perusviettymystä: lapsen
luontainen halu vuorovaikutukseen, rakenteluun, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun.
Ohjaavina teemoina tutkimuksessamme ovat kokemuksellisuus, demokratia, dialogisuus ja
praksis.
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Hegel ja sivistyksen käsite
Reijo Miettinen, Helsingin yliopisto

Sivistyksen käsitettä käytetään eri tavoin.: mm. neoliberalimsin ja instrumentaalisen talousajattelun vastakäsitteenä, humanistis-idealistisena uskonnollisena ihmisyyskäsitteenä, pedagogisena käsitteenä, joka tarjoaa vaihtoedon kognitiivisen oppimiskäsityksen reduktionismille.
Suomalaisen sivistyskäsitteellä on juuret Snellmannin ja Cleven kautta hegelililäisyydessä,
kuten Kari Väyrynen on tuotannossaan osoittanut. Hegelin tuotanto ja sen uudelleen tulkinnat
ovat edelleen tärkeä perusta sivistyksen käsitteen määrittelemiseksi tuoreella ja tämän päivän
keskuteluun osuvalla tavalla. Niin sanotut ei-metafyysiset Hegel -tulkinnat (Lumdsen 2007,
Pippin 2001) korostavat Hegelin analysoineen yksilön vapauden ja kehityksen historiallisinstitutionaalisia ehtoja ja olevan siksi relevantti yhteiskunta-politiikan ja sivistysinstituutioiden kehittämisen kannalta.
Nostan esiin kolme Hegel-keskustelussa esiin tullutta kontribuutiota, jotka voivat auttaa sivistyksen käsitteen uudeleentulkinnassa: 1) Työn käsite ja oman tien löytäminen yhteiskunnallisessa työnjaossa yksilön ja kulttuuriin vuorovaikutukasen edellytyksenä (esim. Kosellec
2002), 2) Immanentti kritiikki moraalisen tietoisuuden kehityksen mekanismina (esim. Good
2006), 3) Axel Honnethin työn innoittama keskustelu tunnustetuksi tulemisesta sivistysprosessin ja yksilön kriittisen potentiaalin muodostumisen edellytyksenä (esim. Hanhela 2012).
Kirjallisuutta
Good, J.A. (2006). A search for unity in diversity. The ”permanent Hegelian deposit” in the
philosophy of John Dewey. Lanham: Lexington Books.
Hanhela, T. (2012). Kriittisiä huomioita Axel Honnethin kokonaisvaltaisen sivistysprosessin
ideaan. Nuorisotutkimus 2/2102, 45-59.
Hegel, G.W.F. (1994). Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. Oulu. Pohjoinen
Kosellec, R. (2002). On the anthropological and semantic structure of Bildung. Teoksessa
Kosellec, R. The practice of conceptual history. Stanford: Stanford University Press, 180-207.
Lumsden, S. (2007). The rise of the non-metaphysical Hegel. Philosophy Compass 2/1/2008,
51-56.
Pippin, R. (2001). Hegel and institutional rationality. The Southern Journal of Philosophy
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Musiikillinen kokemus sosiaalisessa mediassa: musiikkikasvatuksen
filosofisten perusteiden haasteet Jürgen Habermasin
kommunikatiivisen paradigman lähtökohdista
Petri Ojala, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, OKL

Musiikkikasvatuksen sekä sen nykyparadigman filosofiset perusteet löytyvät esteettisen musiikkikasvatusfilosofian, praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian sekä John Deweyn kasvatusajattelun akateemisesta diskurssista. Esteettisen lähtökohdista kasvatuksen arvo ymmärretään musiikin ja yksilön tunne-elämän välisen vuorovaikutuksen sekä yksilön tunne-elämän
kehityksenä. Praksiaalistisesta lähtökohdasta kasvatuksen arvo määrittyy puolestaan situationaalisen ja kontekstuaalisen toiminnan avulla toteutuvan minäkuvan kehittymisenä. Deweyn
pragmatismin avulla on edelleen pyritty sovittamaan yhteen käsitteellistettävän ja kokemuksellisen sekä toiminnallisen tiedon keskenään ristiriitaisia lähtökohtia.
Kumpikaan edellä mainittu lähtökohta ei heijastele makrotasoista ympäristöä: yhteiskuntaa
sen institutionalisoituneina hallinnon ja talouden osajärjestelmien ulottuvuudessa. Jürgen
Habermasin kommunikatiivinen paradigma tarjoaa mahdollisuuden tarkastella yksilöä sekä
toiminnallisen että käsitteellisen tiedon ymmärtäjänä sekä tulkitsijana, mutta myös osana jälkikonventionaalista yhteiskuntaa, joissa yksilön toimintaa sekä merkityksenannon prosessia
ohjaa paitsi yksilö itse, myös institutionaalisen ulottuvuuden imperatiivit.
Myös musiikki voidaan ymmärtää laajemmin vaihdannan välineenä ja mediatekstinä. Musiikin kuunteleminen ja kulutus toteutuu yksilön elämismaailman yksityisessä ulottuvuudessa,
jossa yksilöt kukin yksilöllisten tulkintahorisonttiensa lähtökohdista tekevät valintoja ja tuottavat merkityksiä. Samalla yksilöt tuottavat musiikkia mahdollisimman tehokkaan taloudellisen voitontavoittelun ohjaamina. Tässä asetelmassa heijastuu jännite, jonka Habermas ymmärtää elämismaailman kolonisaationa. Kolonisaatio ilmenee Habermasin mukaan vieraantumisena psykopatologioina.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sosiaalisessa mediassa tuotettu musiikillinen
merkitys eroaa perinteisen median välityksellä tuotetusta, voidaanko musiikillisen kokemuksen yhteydessä havaita vieraantumista sekä voidaanko edellä mainittujen kysy-mysten valossa
havaita kasvatukselle erityisiä filosofisia lähtökohtia.
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Ihmisen olla-osaaminen, ajallistamisen tavat tila-ajassa
ja suhde kuolemaan
Airi Liimets, Tallinnan yliopisto
Esitelmässäni suunnan huomion jo tiedossa olevaan - siihen, että nykyajan käytännöllisessä maailmassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota ihmisen olemiseen tässä kokonaisuudessa, ei opeteta riittävästi kysymään olemisen perään; olemiseen, johon kuuluu luonnollisesti myös kuolema. Esitelmässäni etsin vastauksia kysymykseen: ”Miten ihmisen ajallistamisen tavat ovat tila-ajassa keskenään sidoksissa ja minkäläinen on hänen suhde
kuolemaan?”
Filosofiseksi lähdekontekstiksi ajattelussani ovat Martin Heideggerin ideat todellisesta
(eigentliches Sein) ja epätodellisesta olemisesta (uneigentliches Sein) ja siitä rakennetut
mahdolliset tavat ihmisellä ajallistaa itseään (Zeitigung). Heidegger-tulkinnoissa tulen
toteamukseen, että kuoleman torjuminen ja siitä ison ongelman näkeminen (näin kun se
valtavasti kuvaa nykyajan länsikulttuuria) ovat riskifaktoreiksi ja esteeksi ihmisen luovuuden kehitykselle ja potentiaaliseksi kulttuuriluojaksi tulemiselle; esteeksi ihmisen
itseään luomiselle kulttuurissa tai lopuksi ihmisen muuttumiselle kulttuuritilaksi, mikä
pysyisi yli aikojen ja pitäisi aikaa avoimena.
Filosofisille ideoilleni olen etsinyt ja myös löytänyt varmistusta empiirisessä tutkimuksessani, tutkiessani Eestin Musiikki- ja Teatteriakatemian ylioppilaita. Aines kerättiin
avoimella esseillä, jossa vastattiin kahteen kysymykseen ja tekstejä käsiteltiin fenomenografisesti. Lopputuloksena eristyivät kolme eri merkitysmaailmaa kantavaa ihmisryhmää:
a) kuolema - ei, b) kuolema - kyllä ja ei, kuolema - kyllä.
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Kärpäsiä ja ihmisiä
Risto Ikonen, Itä-Suomen yliopisto

Käytännön kasvatus- ja opetustyölle antaa merkityksen ja suunnan ihmiskuva. Vaikka tätä ei
esitettäisikään eksplisiittisesti, toiminnan lähtökohtien, muotojen ja tulosten pohjalta voidaan
konstruoida niiden taustalla vaikuttavia ihmistä ja hänen elämänsä tarkoitusta koskevia käsityksiä. Ihmiskuva ei ole muuttumaton. Käsitykset ovat vaihdelleet eri aikakausina ja eri kulttuuriympäristöissä.
Yksittäisillä ihmisillä on oma käsityksensä siitä, mitä ihminen on ja mikä on ihmisen elämän
tarkoitus. Myös järjestäytyneet yhteiskunnat tekevät todeksi tietyntyyppistä ihmiskuvaa.
Vaikka poliittisten linjausten muotoutumisvaiheessa ilmaistut näkemykset ovat kiintoisia,
vähintään yhtä tärkeitä ovat metakertomukset, joita mediassa tuotetaan.
Myös kasvatusta ja opetusta koskevasta julkisesta keskustelusta voidaan erottaa ihmiskuvaan
liittyviä merkityksiä. Vuosituhannen vaihteessa yleistynyt asiakaspuhe voidaan nähdä merkkinä ihmiskuvan muutoksesta. Myös koulutuksen yksityistämistä ja esimerkiksi oppimisen
digitalisaatiota koskeva keskustelu näyttäisi sisältävän merkkejä myös ihmiskuvan muutoksesta.
Esitelmässäni hahmottelen ihmiskuvan kaksi päälinjaa, joista toinen on yksilökeskeinen ja
toinen yhteisökeskeinen. Näiden valossa tarkastelen suomalaista koulutusjärjestelmää, siihen
kohdistuvia muutostoimia ja -toiveita sekä viimeaikaista julkista keskustelua koskien koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Esitelmässä yritän myös hahmotella teoreettista kuvausta,
joka kyseenalaistaa arkipuheessa tavallisen yksilö-yhteisö-jaon.
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KASVATUSSOSIOLOGIA JA KOULUTUSPOLITIIKKA
PEDAGOGISK SOCIOLOGI OCH UTBILDNINGSPOLITIK
EDUCATIONAL SOCIOLOGY AND POLICY
Pj./Ordf./Chair: Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto, Mira Kalalahti & Janne Varjo, Helsingin
yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Maahanmuuttajanuoret koulupoluilla
Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Janne Varjo, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Suomalaisen koulutuspolitiikan haastavimpia kysymyksiä lienevät koulupudokkuuden estäminen ja nuorten tukevampi kiinnittyminen toisen asteen koulutukseen. Peruskoulun jälkeen
vaikeuksissa ovat erityisesti maahanmuuttajanuoret, joiden sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit
eivät tue riittävästi, eivätkä koulusaavutukset riitä asetettuihin koulutustavoitteisiin. Suomalaisen koulutusjärjestelmän tasa-arvoisuuden tematiikan alle piiloutuu yhä enemmän erontekoja, jotka vaikeuttavat erityisryhmien tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia. Maahanmuuttajanuorilla on keskimääräistä suurempi riski koulupudokkuuteen.
Esittelemme työryhmässä maahanmuuttajanuorten koulutussiirtymiä koskevan seurantatutkimuksen ensihavaintoja. Kuvaamme kyselytutkimuksen avulla tutkimusjoukkomme (n =
445), joita seuraamme toisen asteen valintaprosessista lähtien kolme vuotta. Esittelemme ja
analysoimme nuorten valintoja, odotuksia ja asenteita suhteessa valinnan akateemisuuteen,
ammatillisuuteen, päämäärätietoisuuteen ja epäröintiin.
Tuloksemme osoittavat maahanmuuttajataustaisten nuorten eräänlaisen paradoksin suuntaan:
heillä on tyypillisesti vahva luottamus tulevaisuuteen ja halu kouluttautua, mutta myös keskimääräistä enemmän koulunkäyntivaikeuksia ja ristiriitoja valintojen välillä. Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten transitiot ovat myös sukupuolittuneita. Toisen asteen valinnan epävarmuus on yleisempää erityisesti ammatillisesti suuntautuneilla pojilla, kun taas tytöt hakeutuvat useimmin lukiokoulutukseen. Vaikka epävarmuus ja päämäärätietoisuus valinnoissa näyttävät olevan yhtä yleisiä maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten
nuorten keskuudessa, kysymme esityksessä ovatko ne kuitenkaan tavoitteiltaan ja taustatekijöiltään samanmuotoisia. Pohdimme työryhmässä näitä tuloksia ja keskustelemme minkälaisin avauksin voimme jatkaa nuorten haastattelujen analyysiin.
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Oppimistulosten alueellinen vaihtelu ja sen mahdollisia
syitä kansainvälisten arviointiaineistojen valossa
Jouni Vettenranta, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Heidi Harju-Luukkainen, Helsingin yliopisto

Yhtenä keskeisenä Suomen koululaitoksen menestystä selittävä tekijänä pidetään koulutuksellista tasa-arvoa, jota kuvastaa mm. koulujen välisten tulosten vaihtelun pienuus kansainvälisissä arvioinneissa. Epätasa-arvoa on kuitenkin havaittu tyttöjen ja poikien välisissä oppimistuloksissa mm. verrattaessa pienten ja suurten paikkakuntien välisiä eroja (esim. JakkuSihvonen & Kuusela 2001), sekä verrattaessa muutamien alueiden välisiä eroja (esim.. Vettenranta & Harju-Luukkainen 2013).
Onko näissä eroissa nyt kyse koulujärjestelmän epätasalaatuisuudesta vai ovatko syyt kenties
sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, jotka vaihtelevat alueittain? Sunin (1999) mukaan
yhteisön sosiaalinen pääoma voidaan yhdistää oppilaiden oppimistuloksiin, siitä huolimatta
että perheiden sosiaalinen pääoma ja demografiset tekijät on otettu huomioon. Plagensin
(2011) mukaan taas ympäristön vaikutus oppimiseen voi eri yhteyksissä olla joko positiivista
tai negatiivista.
Tutkimme PISA 2012 datasta luonnontieteiden pistemäärien alueellista jakautumista Suomessa kriging-menetelmän avulla (McCoy & Johnston 2001). Menetelmän avulla voidaan laskea
ennustepinta halutuille muuttujille. Ennustepinta voidaan luokitella (luokkamäärä ja luokkarajat) sellaiseksi, että muodostettu kartta valaisee tarkasteltavia muuttujia ja niiden jakautumista
mahdollisimman kuvaavasti. Tehtyjen karttojen perusteella Suomesta on muodostettu neljä
erillistä aluetta, joiden oppimistuloksia ja taustamuuttujien arvoja verrataan alueiden ulkopuolelle jäävään referenssialueeseen. Alueiden välistä vaihtelua pyritään selittämään taustamuuttujien erilaisilla tasoilla, tyttöjen ja poikin oppimistuloksia kuvaavien mallien erilaisuudella
sekä alueittaisten mallien selittäjien erilaisilla vaikutuksilla.
Alueittaisten erojen havaitseminen ja tunnistaminen on edellytyksenä sille, että kehittävät ja
korjaavat toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaasti kullekin alueelle niiden tarpeen mukaan.
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Miten käsitteellistää tutkimuksessa perusasteen koulujen
eriytymistä ja moninaistumista?
Lauri Ojalehto, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Mitä koulujen eriytymisellä ja moninaistumisella tarkoitetaan ja kuinka niihin liittyviä moniulotteisia ilmiötä voi kuvata ja käsitteellistää tarkasti? Tutkimuksen lähtökohtana oli koulujen
eriytymisen tutkimuksessa käytetyn käsitteistön moninaisuus, vaihtelevat käsitteellistämisen
tavat ja toisinaan esiintyvä määritelmien tarkkuuden puute; pyrkimyksenä oli siksi luoda käsiteanalyysin keinoin pohjaa entistä tarkempien määritelmien käytölle tulevassa empiirisessä
tutkimuksessa ja tunnistaa määritelmien laadintaan liittyviä haasteita. Käsiteanalyysin aineistona käytettiin koulujen eriytymistä koskevia aiempia empiirisiä tutkimuksia sekä eriytymisen
kuvaamiseen liittyviä teoreettisia tutkimuksia.
Tutkimus analysoi erilaisia tapoja käsitteellistää koulujen eriytymistä ja moninaistumista sekä
havainnollistaa lingvistisiä, käsitteellisiä ja epistemologisia haasteita, joita näiden ilmiöiden
määrittelyyn liittyy. Eriytymisen ja moninaistumisen käsitteiden lisäksi analyysi sivuaa myös
muita koulujen eriytymisen kuvaamisessa käytettyjä termejä kuten polarisaatiota, stratifikaatiota, marginalisaatiota ja segregaatiota. Tutkimuksessa koulujen eriytymistä tarkastellaan muun muassa yhteiskunnallisen eriytymisen, koulupopulaatioiden diversiteetin, symbolisten hierarkioiden ja opetussuunnitelmien moninaistumisen näkökulmista. Tutkimuksen
tuloksena syntyneet käsitteelliset välineet kuten käsite-erottelut ovat hyödyllisiä apuvälineitä
koulujen eriytymiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja saattavat osoittautua käyttökelpoisiksi myös näitä ilmiöitä koskevien empiiristen tutkimuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
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"Ja ollaan sellasii, kun haluu ite olla" – maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnat yhdeksännen luokan yhteishaussa
Minna Saarinen, Helsingin yliopisto, Opettajakoulutuslaitos

Tutkimukset osoittavat kaverien tärkeyden kouluviihtyvyydessä ja koulun käynnin sujumisessa (Kyttälä ym. 2015). Tärkeää on, että nuoret saavat tukea samoista kulttuurioloista tulevilta
ikätovereiltaan (Suarez-Orosco ym. 2009). Nuoret tukevat toisiaan erilaisissa kouluun liittyvissä tehtävissä ja siirtymätilanteissa. Yhteishaku edustaa siirtymävaihetta nuorten elämässä.
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, mikä merkitys kavereilla on maahanmuuttaja- ja
suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnassa yhteishauan aikana. Tutkimus pohjautuu
Transit-hankkeen nuorten haastatteluihin, jotka toteutettiin yksilö-, ja ryhmähaastatteluina.
Tutkimus edustaa kvalitatiivista tutkimusta, jota on analysoitu sisällönanalyysilla.
Aineisto on typologisoitu ja sitä kuvataan kahtena tyyppinä. Näitä ovat kaverisuuntautunut ja
itsenäinen pyrkijä. Kaverisuuntautuneessa tyypissä kaverien puhe ohjaa hienoisesti koulutusvalintaa. Tällöin nuori on valveutuneempi hakemaan samaan kouluun kavereidensa kanssa,
saattaa valita saman koulun kuin kaverinsa, vaikka linjat poikkeavat. Samaan kouluun aiemmin päässeiden kavereiden viihtyvyys siellä lisää kaverisuuntautuneen pyrkijän hakuintressiä.
Nuoret olivat hyvin tietoisia kaverien tekemistä hakupäätöksistä. Itsenäinen pyrkijä toi vahvasti esiin oman päätöksensä ja nojasi niihin. Kaverin valintapyrkimykset eivät olleet kovin
merkityksellisiä näille nuorille. He eivät hakeneet aktiivisesti kavereilta vinkkejä hakupaikoista. Osa itsenäisistä pyrkijöistä ei juuri vertaillut hakukortteja toisten kanssa ja keskusteli
hausta varsin vähän kavereidensa kanssa. Molemmissa tyypeissä nuoret selvittivät kouluvaihtoehtojaan aktiivisesti koulujen sivustoilta ja koulujen maineita vertaamalla.
Länsimainen kulttuuri painottaa yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta. Tutkijat kuten Kalalahti
(2007) toteavat, että Suomessa nuorten oletetaan tekevän vastuullisia ja itsenäisiä valintoja
koulutuksensa suhteen. Näin ollen nuorten valintaprosessit ovat tärkeä keskustelualue koulutuspolitiikan kentällä.
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Maahanmuuttajanuorten toisen asteen koulutussiirtymät
– kouluviranomaisten käsityksiä onnistumisista ja
rakenteellisista rajoitteista
Johanna Holopainen, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Maahanmuuttajanuorten koulutussiirtymät on Suomessa nähty ongelmallisiksi. Maahanmuuttajia osallistuu toisen asteen koulutukseen suomalaistaustaisia vähemmän, ja vieraskielisiä 15–29-vuotiaita on koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella ja työttöminä suhteessa
enemmän kuin kantaväestöä. Esityksessä esittelen pro gradu -tutkielmaani, jossa selvitin asiantuntijoiden käsityksiä siitä, millaisia tekijöitä on maahanmuuttajien toisen asteen siirtymän
vaikeuksien taustalla. Näkökulmana painottuu siirtymien rakenteisiin kietoutuva luonne ja
selityksien löytäminen yli maahanmuuttajuuden kategorian ja yksilöiden ominaisuuksien.
Viitekehyksen suomalaiselle siirtymäjärjestelmälle antaa Andreas Waltherin (2006) siirtymäregiimimalli. Tutkielma liittyy “Transitions and educational trajectories of immigrant youth”
(Transit) -tutkimushankkeeseen.
Tutkimuskysymyksinä oli, 1) miten kouluviranomaiset käsittävät maahanmuuttajanuorten
siirtymävaiheen erityisyyden, 2) millaiseksi he kuvaavat siirtymäjärjestelmää, ja 3) millaisiksi
he kokevat mahdollisuutensa siirtymien tukemiseksi. Tutkimusaineisto koostui perus- ja toisen asteen sekä hallinnon kouluviranomaisten teemahaastatteluista (n = 10), joita analysoin
fenomenografian keinoin.
Kouluviranomaisten käsitysten mukaan maahanmuuttajanuorten siirtymissä voidaan nähdä
rakenteellisia rajoitteita. Maahan muuttaneet nuoret kohtaavat paitsi siirtymän perusasteelta
toiselle asteelle myös siirtymän suomalaiseen koulutusjärjestelmään vaatimuksineen. Nuorten
koulutustavoitteet kohtaavat realiteettivaatimukset suhteessa kielitaitoon ja koulumenestykseen. Tietämys toisesta asteesta voi jäädä heikoksi päätöksenteossa. Osa maahanmuuttajista joutuu etsimään tietään epätyypillisten koulutusvaihtoehtojen viidakossa. Järjestelmän eri tahot ohjaavat siirtymiä omista lähtökohdistaan käsin, eikä kokonaisuutta ole mietitty. Kouluviranomaisten mukaan instituutioiden jäykät rajat voivat hidastaa nuoren etenemistä. Ongelmien lisäksi haastatellut toivat esiin myös onnistumiskokemuksia. Tasapuolisten
koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi maahanmuuttajien tarpeiden moni-muotoisuus tulisi
huomioida johdonmukaisemmin siirtymäkäytänteissä.
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Koulun aloittamiseen liittyvät esineet siirtymän jäsentäjinä
Tuija Turunen, Lapin yliopisto
Gesine Nebe, Martin-Luther-Universität
Annegret Frindte, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg
Günther Graẞhoff, Stiftung Universität, Hildesheim
Anna Renker, Stiftung Universität, Hildesheim

Tutkimuksessa tarkastellaan koulun aloittamiseen liittyviä esineitä ja niiden merkitystä siirtymän jäsentäjinä. Koulun aloittaminen on normatiivinen siirtymä, johon liittyy sosiokulttuurisia merkityksiä. Lapsen rooli ja häneen kohdistuvat odotukset muuttuvat. Koulun
aloittamisella on vaikutusta myös perheen mikrorakenteeseen vanhempien aseman ja roolin
muutoksen myötä. Koulun aloittamista voidaan tarkastella siirtymäriitteinä (rites of passage),
joissa esineillä on tärkeä merkitys. Esineet toisaalta rakentavat lapsen ja perheen sosiaalista ja
kulttuurista pääomaa, mutta toisaalta uusintavat yhteiskuntarakenteita. Tutkimuksen aineisto
on hankittu Saksasta ja Australiasta omaelämänkerrallista narratiivista kerrontaa hyödyntäen.
Lisäksi aineistona on käytetty vanhempien puolistrukturoituja haastatteluita ja havainnointia.
Omaelämänkerrallisten narratiivien keskeisiksi esineiksi nousivat 'Zückertüte’ (Saksa) ja kengät (Australia). Ne korostivat koulunalkua uutena elämänkaaren vaiheena ja olivat symbolisia
merkkejä uudesta koululaisen statuksesta. Kertojat tiedostivat esineiden yhteiskuntaryhmien
eroja rakentavan merkityksen: mitä suurempi ja hienompi Zückertüte tai kalliimmat kengät
olivat, sitä paremmassa taloudellisessa asemassa perhe oli. Myös vanhempien näkökulmasta
koulun alkuun liittyvillä hankinnoilla on suuri merkitys. Lapsen huone muuttuu koululaisen
huoneeksi symboloiden näin perheen uutta elämävaihetta. Koulua varten hankittavat tarvikkeet luovat yhteyttä kodin ja koulun välille jo ennen koulun alkua. Vanhempien osallistuminen koulun alun valmisteluihin toisaalta tukee lapsen uutta elämänvaihetta ja auttaa häntä
suhtautumaan siihen positiivisesti. Toisaalta esineiden tuottama epätasa-arvo voi aiheuttaa
huonommuuden tunnetta tai jopa kiusaamista, mikä vaikeuttaa lapsen integroitumista kouluyhteisöön.
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Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat
Liila Holmberg, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Joel Kivirauma, Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Suomalaisia maahanmuuttajanuoria koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että heidän kiinnittymisensä koulutukseen on haasteellista. Maahanmuuttajaperheet arvostavat koulutusta, mutta
silti nuoret menestyvät koulussa heikommin, jäävät muita useammin vaille toisen asteen koulupaikkaa ja myöhemmältä koulutustasoltaan suomalaistaustaisia matalammalle. Maahanmuuttajataustaiset nuoret keskeyttävät myös koulutuksen muita useammin.
Toisen asteen siirtymiä tarkastelevan tutkimushankkeen Transitions and educational trajectories of immigrant youth: A 4-year longitudinal study from compulsory to further education
seuranta käynnistyi vuodenvaihteessa 2014‒2015 toteutetulla kyselytutkimuksella. Kaikkiaan
otoksessa oli 445 nuorta, joista 284 (64 %) oli suomalaistaustaisia ja 161 (36 %) maahanmuuttajataustaisia.
Tässä esityksessä vertaamme maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten asenteita ja
orientaatioita sekä tarkastelemme miten koulunkäyntiorientaatiot ja koulunkäyntivaikeudet
yhdistyvät toisen asteen valintaan. Tarkastelemme lisäksi, ovatko jotkut koulunkäyntiorientaatiot ja koulukokemukset yleisempiä maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa
ja liittyvätkö ne perhetaustan tekijöihin. Erityisesti meitä kiinnostaa valinta lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä ja se selittävätkö maahanmuuttajuus, sukupuoli, aiempi koulumenestys, koulunkäyntiorientaatiot ja perheen sosioekonominen asema (erityisesti koulutus ja työttömyys) toisen asteen valintoja. Analyysimenetelminä käytämme ristiintaulukointeja ja logistista regressioanalyysia.
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Yhdistelmätutkinto toisen asteen koulutusvalintana
Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa kaksois- ja kolmoistutkintoa suorittavien perustelut yhdistelmätutkinnon valinnalle
Outi Lietzén , Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Helsingin, Tampereen ja Turun toisen
asteen ammatillisissa oppilaitoksissa kaksois- ja kolmoistutkintoa suorittavat pääasiassa toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat ovat perustelleet yhdistelmätutkinnon valinnan ja miten
yksilölliset taustamuuttujat (ammatillinen perustutkinto; peruskoulumenestys) ja rakenteelliset taustamuuttujat (sukupuoli; vanhempien sosioekonominen asema) ovat yhteydessä valinnan perusteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka tärkeänä opiskelijat pitivät
jatkokoulutusta yhdistelmätutkinnon valinnassa. Tutkimus täydentää toisen asteen valintaa
koskevia koulutussosiologisia tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet pääasiassa lukion ja ammatillisen koulutuksen valinnan taustalla vaikuttaviin syihin.
Tutkimus toteutettiin Webropol-pohjaisena kyselynä, johon vastasi 392 opiskelijaa. Aineisto
kerättiin syksyllä 2014. Kyselyn kysymykset olivat pääasiassa suljettuja monivalintakysymyksiä, joita täydennettiin avoimella kysymyksellä. Keskeisimmäksi yhdistelmätutkinnon valinnan perusteeksi nousi jatkokoulutus, joka oli 42 %:lla kaikista eniten yhdistelmätutkinnon valintaan vaikuttanut tekijä.
Taustamuuttujien merkitystä yhdistelmätutkinnon valinnan perusteisiin selvitettiin muun muassa ristiintaulukoinnin ja varianssianalyysin avulla. Yksilöllisistä taustamuuttujista ammatillinen perustutkinto vaikuttaa siihen, kuinka tärkeänä opiskelija pitää jatkokoulutusta ja hakeutumista myöhemmin yliopistoon. Rakenteellisista taustamuuttujista vanhempien sosioekonominen tausta vaikuttaa yhdistelmätutkinnon valintaan siten, että yliopisto-koulutukseen suuntautuminen on merkitsevämpää koulutetuista perheistä tuleville kuin alemmin koulutetuista
perheistä tuleville. Opiskelijan peruskoulumenestyksellä ja suku-puolella ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä jatkokoulutuksen merkitykseen yhdistelmätutkinnon valinnassa.
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Koulutusvalinta yliopistokoulutuksessa ja ongelmallinen
opintojen eteneminen
Vesa Korhonen, Tampereen yliopisto
Päivi Vuorinen-Lampila, Jyväskylän yliopisto

Yliopistojen opiskelijavalintaa uudistetaan parhaillaan. Tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan
ensikertalaisten sijoittumista jatko-opintoihin ja vaikuttaa kesto-ongelmaksi muodostuneisiin
pitkiin opiskeluaikoihin. Tässä yhteydessä on tärkeää hahmottaa, millainen asema yksilön
koulutusvalinnalla ja koulutuksen vaihtamisella on opintojen etenemisen kannalta yliopistokoulutuksessa. Keskitymme esityksessä tarkastelemaan, miten koulutusvalinta ja ongelmallinen opintojen eteneminen ovat yhteydessä toisiinsa, miten tämä ilmenee eri koulutusaloilla
sekä millaiseksi opintojen lähtökohdat ovat muodostuneet ongelmallisella opintopolulla.
Hyödynnämme tarkastelussa yhteiskunnallisia, institutionaalisia ja yksilön valintoihin ja elämäkulkuun liittyviä näkökulmia. Tähän liittyy se, että yksilöt rakentavat elämänkulkuaan ja
etenemisreittejään suhteessa instituution tarjoamiin mahdollisuuksiin ja normatiivisiin malleihin (ks. Elder ym. 2003; Ecclestone, Biesta & Hughes 2010; myös Robinson 2009).
Tarkastelu perustuu kahteen tutkimukseen, joiden pohjalta on mahdollista luoda kokonaiskuva koulutusvalinnan ja koulutuksen vaihdon yhteydestä ongelmalliseen opintojen etenemiseen.
Yhdistämme tarkastelussa kvantitatiivista Tilastokeskuksen rekisteriaineistoa sekä kvalitatiivista aineistoa, joka kerätty opiskelijahaastatteluilla Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista.
Havaintojemme mukaan opintojen keskeyttäminen kokonaan on yliopistossa melko marginaalista, eli saadusta opiskelupaikasta ei helposti luovuta, mutta koulutuksen vaihtaminen on
huomattavasti tavallisempaa. Joillakin koulutustaloilla jopa merkittävä osa opiskelijoista hakeutuu muille aloille. Tässä on kuitenkin huomattavia eroja koulutusalojen kesken. Haastatteluaineiston perusteella hahmottui viisi erilaista opiskelijatyyppiä (itsensä kehittäjät, tutkintoorientoituneet, epävarmat, taktikoijat, voimavaransa menettäneet), jotka kuvaavat ongelmallisiin etenemistyyppeihin kuuluvien opiskelijoiden suhdetta opintoihinsa ja opintojen merkitystä.
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Opettajien ajatuksia vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden
aihekokonaisuuden Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys tavoitteiden
saavuttamisen edellytyksistä
Janne Elo, Åbo Akademi, Kasvatustieteiden ja hyvinvointiopintojen tiedekunta

Esitelmä perustuu keväällä 2015 julkaistuun väitöskirjaan jonka tarkoitus oli tutkia peruskoulun edellytyksiä kehittä oppilaiden yritteliäisyyttä. Esitelmä keskittyy väitöskirjan empiirisen
tutkimuksen tuloksiin. Tulokset perustuvat haastatteluihin jossa peruskoulun opettajat pohtivat edellytyksiään saavuttaa vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuden
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys asettamat tavoitteet.
Aihekokonaisuus Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys nähdään Opetusministeriön näkökulmasta osana yrittäjyyskasvatusta. Aihekokonaisuuden juuret juontavat EU ja OECD tasolle ja
aihe on sekä kansallisesti että ylikansallisesti ajankohtainen. Esitelmä käsittelee tämän koulutus- ja elinkeinopoliittisen virtauksen ja koulun kohtaamista, opettajien näkökulmasta. Väitöskirja asettuu yrittäjyyskasvatuksen viitekehykseen, myös problemati-soiden ja kyseenalaistaen tätä.
Empiirisessä tutkimuksessa pyrittiin hahmottamaan opettajien ajatuksia siitä, minkälaiset
tekijät tukevat tai vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista. Tulokset antavat laajan kuvan saavuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen tulokset osoittavat että aihekoko-naisuuden
tavoitteet eivät ole päällimmäisinä opettajan arjessa ja että ne usein jäävät ainetavoitteiden
varjoon. Opettajat kokevat että tavoitteiden saavuttamisen edellytykset olisivat lisääntynyt
fokus ja tuki tavoitteiden saavuttamiselle, lisääntynyt toimintatila/vapaus, sekä työskentelytapojen kehitys. Opettajat näkevät itsensä hyvin keskeisessä asemassa tavoit-teiden saavuttamisen kannalta ja opettajien pedagogisen perusnäkemyksen rooli korostuu.
Tutkimus tuo uutta tietoa opettajien ajatuksista tämän aihekokonaisuuden, mutta myös laajemmin aineenrajoja ylittävien aihekokonaisuuksien edellytyksistä. Tulokset antavat moniulotteisen kuvan ajoittain yksiulotteiseksi kritisoidun koulutus- ja elinkeinopoliittisen virtauksen ja koulun kohtaamisesta.
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Koulutuksellinen tasa-arvo peruskoulun tuntijakouudistukseen
liittyvissä diskursseissa
Kirsi Siekkinen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suomalainen peruskoulujärjestelmä on perustunut yhtenäisyydelle ja koulutuksellisen tasaarvon periaatteelle samanlaisista koulutusmahdollisuuksista. Viimeisimmät peruskoululaisten
oppimistuloksia mitanneet Pisa-tulokset ovat kuitenkin osoittaneet hälyttäviä eriarvoistumisen
merkkejä. (Sulkunen & Välijärvi 2012; Kupari ym. 2013; Valtiontalouden tarkastusvirasto
2015) Tutkimuksissa on todettu, että peruskoulujärjestelmän sisällä on tapahtunut yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen, alueellisuuteen ja vähemmistöasemaan liittyvää eriytymistä (Ylönen 2009; Poikonen 2011; Kalalahti 2012; Kosunen 2012; Seppänen, Rinne & Sairanen 2012;
Bernelius 2013; ). Samalla nykyinen hallitus on leikkaamassa koulutuksesta yli 6 miljoonaa
euroa. Koulutuksellisen tasa-arvon haastajiksi ovat nousseet erinomaisuuden, tehokkuuden ja
kilpailukyvyn diskurssit (Kettunen & Simola 2012; Poikonen 2011; Rinne 2011; Kallo 2009).
Yleisesti ottaen koulutuksellisen tasa-arvon tavoitteeseen on helppo yhtyä, mutta mitä sillä
oikeastaan tarkoitetaan eri yhteyksissä, on tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena.
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää koulutuksellisen tasa-arvon diskursiivista
rakentumista koulutuspoliittisissa kannanotoissa 2010- luvun Suomessa. Tutkin vuonna 2009
aloitettua peruskoulun valtakunnallisen opetussuunnitelman kehittämistyötä, jonka yhtenä
osana on peruskoulun tavoitteista ja tuntijaosta päättäminen. Tutkimuksen aineisto koostuu
kahdesta eri aikoina annetuista esityksistä peruskoulun tavoitteiksi ja tuntijaoksi ja niihin
liittyvistä eri asiantuntijoiden, etujärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen lausunnoista. Tutkimuskysymykseni ovat: Mitkä ovat koulutuksellisen tasa-arvon diskurssit ja merkitykset 2010luvun Suomessa? Millaisia diskursseja koulutuksellisesta tasa-arvosta nousee kahtena eri
ajanjaksona ja millaiset tahot teksteissä esitetään koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvinä aktiivisina ja passiivisina toimijoina. Sovellan tutkimuksessani sekä kriittistä diskurssi-analyysiä
että van Leeuwenin sosiaalisten toimijoiden analyysimallia.
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Suomalaisen peruskoulun tarina: onnettomuuksia onnessa
Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Petteri Hansen, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Tässä esityksessä käsitellään virikepohjaisen haastatteluaineiston (n=7) sisällönanalyysin
kautta suomalaisen peruskoulun tarinaa ja siihen nivoutuvaa perusopetuspolitiikan dynamiikkaa. Teoreettisesti sidomme tutkimuksen koulutuspolitiikan dynamiikkaa tarkaste-levaan
vertailevan koulutuspolitiikan tutkimustraditioon (ks. Kauko 2011). Kysymme, miten suomalainen peruskoulu on tullut siihen pisteeseen, jossa se nyt on. Tutkimuksessa on haastateltu
suomalaisia koulutuksen asiantuntijoita ja koulutuspolitiikan valtaeliittiä, joilla on ollut historiallisesti merkittävä rooli suomalaisen peruskoulun kehittämisessä ja tutkimisessa, tai on
vastaava rooli nykypäivän koulutuspolitiikassa. Alustavien havaintojemme perusteella suomalaisen peruskoulupolitiikasta voidaan tunnistaa ainakin kolme suurta käännöskohtaa, joilla
on ollut huomattavia vaikutuksia suomalaisen peruskoulupolitiikan myöhempään muotoutumiseen. Näiden käännekohtien syvempi analyysi yhdistää kasvatuksen historian ja vertailevan
koulutuspolitiikan tutkimuksen kenttiä ja osallistuu keskusteluun suomalaisen peruskoulun
nykytilasta ja tulevaisuudesta.
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Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisfokukset suhteessa
maisterin tutkintoon
Kristiina Ojala, Turun yliopisto, Kasvatustieteen laitos

Korkeasti koulutettujen työmarkkinoilla samoista tehtävistä ja asemista keskenään kilpailevat
ylemmän ammattikorkeakoulu- ja maisteritutkintojen suorittaneet. Tästä huolimatta kiristynyt
kilpailu työmarkkinoilla on heikentänyt eri tutkinnon suorittaneiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia työelämässä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arvostuskysymys ja sen kautta
vastaanotettavuus ja kilpailukykyisyys työmarkkinoilla verrattuna perinteiseen vahvan statuksen omaavaan maisterin tutkintoon ovat olleet keskeisiä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon haasteita tutkinnon vakinaistamisesta lähtien. Tässä esityksessä pureudutaan siihen, pitäisikö sitten ja miten ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehittää suhteessa maisterin tutkintoon. Asiaa tarkastellaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ja työnantajien näkökulmasta.
Esitys pohjautuu käynnissä olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon merkitystä ja kilpailukykyä suomalaisilla työmarkkinoilla. Aineistona
on syksyllä 2012 sähköisellä Webropol-sovelluksella kerätty kyselyaineisto, joka koostuu
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kyselystä (n=1274) ja tutkinnon suorittaneiden työnantajien kyselystä (n=78). Tutkinnon suorittaneet olivat valmistuneet 20 eri
ammattikorkeakoulusta ja kaikilta kahdeksalta ammattikorkeakoulun eri koulutusalalta, työnantajat olivat puolestaan eri työnantajasektoreilta ja toimialoilta. Tutkimuksessa käytän sekä
tilastollista että laadullista analyysia. Tämä esitys pohjautuu laadulliseen analyysiin, käsittäen
kyselylomakkeissa esitettyjen avointen kysymysten tarkastelun. Tuloksissa jäsentyvät selkeät
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämis-fokukset suhteessa maisterin tutkintoon,
mutta tämän lisäksi osa sekä tutkinnon suorittaneista että työnantajista painottaa tutkinnon
omaa linjaa ja kehittämistavoitteita ilman vertailtavuutta maisterin tutkintoon. Tutkinnon
suorittaneet nostavat myös esille ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorin yhteistyön lisäämisen ja yhdistämisen tarpeet.
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Lupauskoneistot — Yliopistollisen opettajankoulutuksen
hankeohjauksen mahdollisuudet ja rajat
Petteri Hansen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Yliopistollisen opettajankoulutuksen yhdeksi kehittämismuodoksi näyttäisi 1990-luvulta lähtien yleistyneet erilaiset ministeriö- ja EU -rahoitteiset hankkeet. Hankkeiden kautta opettajankoulutuksessa on pyritty edistämään lukuisia teemoja kuten esimerkiksi teknologiakasvatusta, ympäristökasvatusta, kansainvälisyyskasvatusta, monikulttuurisuus-kasvatusta, kansalaisvaikuttamista, yrittäjyyskasvatusta sekä tasa-arvo- ja sukupuoli-tietoisuutta. Teemojen
tärkeydestä ja runsaudesta huolimatta kehittämishankkeita on opettajankoulutuksen parissa
tutkittu vain vähän ja lähinnä siitä näkökulmasta, miten hankkeet ovat onnistuneet saavuttamaan niille valmiiksi asetetut päämäärät.
Väitöstutkimukseeni pohjaavassa esityksessä tarkastelen kahden hallitusohjelmaan perustuvan esimerkkihankkeen valossa sitä, kuinka yliopistolliseen opettajankoulutukseen liittyvät
kehittämishankkeet syntyvät, ja missä määrin hankkeet ohjauksen muotona onnistuvat kääntämään niihin kohdistuvia odotuksia opettajankoulutusyksiköitä ohjaaviksi rakenteiksi. Työni
teoriakehys pohjaa saksalaisen sosiologi Niklas Luhmannin systeemi-teoriaan ja tämän pohjalta kehitettyyn organisaatiotutkimuksen suuntaukseen. Hanke-kuvaukseni perustuu metodologisesti tanskalaisen Niels Åkerstrøm Andersenin kehittelemiin diskursiivisiin analyysistrategioihin, joissa havainnointi kohdentuu sosiaalisten järjestelmien tuottamiin erontekoihin,
merkityksiin ja rakennekytköksiin.
Tutkimustuloksenani esitän, että hankkeet palvelevat heikosti opettajankoulutukseen kohdistuvien odotusten realisointitehtävää, mutta hyvin jatkuvasti muuttuvien odotusten vakauttamistehtävää. Hankkeilla voidaan tunnistaa lisäksi yhteistyötä mahdollistava, tunnustuksellinen ja muistuttava ohjaustehtävä. Hankkeet ovat eräänlaisia lupauskoneistoja, jotka mahdollistavat niin hankevastuullisten tahojen toisilleen tekemät lupaukset kuin myös poliittisen
järjestelmän erilaisille yleisöille tekemät lupaukset. Lisäksi lupaus voidaan – jos näin halutaan
– ajatella myös hankkeeseen osallistuneiden tahojen itselleen tekeminä lupauksina.
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Mitä avoimelta korkeakoululta tänä päivänä odotetaan?
Nina Haltia, Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Avoin korkeakouluopetus on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen antamaa aikuiskoulutusta, johon voivat osallistua kaikki aiemmasta koulutuksestaan, taustastaan ja opiskelun
tavoitteistaan riippumatta. Avointa yliopisto-opetusta on ollut tarjolla 1970-luvun alusta lähtien, ja ammattikorkeakoulutkin ovat tätä koulutusta antaneet 2000-luvun taitteesta alkaen.
Avoimessa korkeakouluopetuksessa ei Suomessa voi suorittaa kokonaisia tutkintoja, mutta
avoimessa tarjotut opintojaksot ovat täysin vastaavia tutkinto-opintojen vastaavien osien
kanssa. Avoimesta järjestelmästä on myös luotu polkuja ja reittejä edetä tutkintoon saakka.
Avoimuuden perinteeseen on kuulunut ajatus koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä, mikä
tänä päivänä näyttäytyy yksilöllisten oppimismahdollisuuksien ja koulutuspolkujen luomisena
sekä kouluttautumismahdollisuuksien tarjoamisena joustavasti.
Tässä esityksessä tarkastelen kahden empiirisen aineiston kautta kysymystä siitä, millaisia
odotuksia avoimeen korkeakouluopetukseen tämän päivän yhteiskunnassa kohdistuu. Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnatun valtakunnallisen
kyselyn (n=7684) avulla tarkastellaan, millaisia odotuksia opiskelijat kohdistavat tähän koulutukseen. Koulutuspoliittisten dokumenttien analyysilla taas tutkitaan, millaisena avoin korkeakouluopetus laajemmin nähdään ja millaiseksi sen funktiot koulutuspoliittisen diskurssin
valossa rakentuvat. Esityksessä pohditaan, miten yhteiskunnan eri instituutioiden odotukset ja
opiskelijoiden toiveet kohtaavat toisensa ja miten avoin korkeakoulu tänä päivänä eri tahojen
tavoitteita palvelee. Miten tehokkuuden ja tasa-arvon tavoitteet tämän päivän diskurssissa
sovittautuvat yhteen ja millainen sija nykyisessä osaamispuheessa annetaan oikeudenmukaisuuden päämäärille?
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Transitions to transformation: Productive
possibilities for teachers’ learning
Ian Hardy, University of Queensland, School of Education
Christine Edwards-Groves, Charles Sturt University, Faculty of Education
Karin Rönnerman, University of Gothenburg, Department of Education & Special Education

This paper argues educational action research offers a necessarily ‘grounded’, site-based,
praxis-oriented approach to teachers’ learning as an alternative to increasingly intricate but
typically standardized approaches to educational change. To reveal how such an approach
differs from and challenges the globally-influenced, generic, test-centric culture which characterizes systemic schooling and affects teacher learning in so many countries today, the research draws upon one example of action research in a school in Australia. The research treats
seriously the importance of the local – the site – by highlighting specific teacher learning
practices, and enabling and constraining conditions for practice, in situ. We bring to bear the
practices and principles of recent theorizing of site-based education development, and understandings of action research, to elaborate how a group of teachers in Australia sought to learn
together, including engaging critically and constructively in dialogic and collaborative ways
to further develop their own professional practice.
The research draws upon teachers’ collaborating (recordings of teachers’ professional dialogue) as part of a broader action research initiative to argue how the personal, profess-sional
and political dimensions (Noffke, 2009) in action research settings are transformed through
specific actions (‘doings’), dialogue (‘sayings’) and relationships (‘relatings’) in particular
locations, and the particular conditions – ‘practice architectures’ – that characterize these sites
(Kemmis et al., 2014). The paper identifies moments of ‘transition’, when teachers’ learning
leads to transformed understandings of practice, thereby adding to current theorizing of educational action research in general, and understandings of practices of teachers’ learning for
more productive professional engagement, and ultimately student learning, in schooling settings today.
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School autonomy, leadership and 21st century skills:
Finnish perspective
Toni Saarivirta, University of Tampere,
Institute for Advanced Social Research and the School of Education
Kristiina Kumpulainen, University of Helsinki, Department of Teacher Education

It has been argued that one of the factors behind the success of the Finnish school system is to
be found in its leadership model, which, in turn, has helped to make relevant reforms in education. Yet, there is little research in Finland examining school autonomy and leadership as
they relate to innovative curriculums and students’ achievement. One of the reasons for this is
that the Finnish schooling system is not publicly evaluated as a whole, unlike in many other
countries. Moreover, the nature of data on student achievement varies from municipality to
municipality and it has not usually been collected for scientific research purposes. The evaluation culture in this respect is very different in Finland compared to several other countries.
This paper reflects on previous research undertaken in the field in Finland and provides country information for a joint research project on school autonomy and leadership with scholars
from Hong Kong, Australia, Israel, Canada, Singapore and England.
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Curriculum formation process in the international context
– the case of China’s Confucius Institutes
Olli Suominen, Turun yliopisto, Kasvatustieteen laitos

Chinese Confucius Institutes are cultural and educational institutes promoting Chinese language and culture in foreign countries. In my Ph.D. dissertation the central research question
is to answer how the curriculum at these institutes is constructed. Or, to elaborate: which actors are involved in the construction of the curriculum, what kind of interests do they try to
advance in the construction of the curriculum (and why), and finally, how does the dynamic
between these actors with differentiating interest play out in the curriculum formation process?
In the conference presentation I will present the whole dissertation process, albeit special
attention will be paid to the theoretical framework which I am now working on. Although the
topic is somewhat “on a sidetrack” when it comes to research in the field of education in Finland, the research has – as my presentation will point out – important implications both when
it comes to theoretical understanding of the field as well as for practical considerations.
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Internationalization in Higher Education
in Kyrgyzstan and Discursive Institutionalism
Sari Eriksson, Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti
ESITYS ON PERUUTETTU!
In this paper I will examine the current policy discourses and debates going on in Kyrgyzstan
from the perspective of discursive institutionalism (Schmidt 2008). I am interested in to look
how discourses of new European governance culture (the European Education Policy Space,
EEPS) (Ozga, Segerholm and Simola 2011) meet the discourses of internationalization in the
universities in Kyrgyzstan. Rather than viewing these reforms in isolation I will place my
analysis to wider context by reflecting how Soviet legacy in education interact with global
transformation process in education sector, trying to show why some education policy discourses are reinforcing existing realities and some are promoting the change.
In my research I am using existing policy documents and interviews with key-policy makers
in Kyrgyzstan as well as interviews with rectors and administrators in nine different universities in Kyrgyzstan. With discursive institutionalism approach is possible to explain the fullness of educational reform reality in one of the most internationally open nation in Central
Asia, where the cultural peculiarities, Soviet legacy and political uncertainty exist in educational discourses in the philosophy, in the policy and in the institutional program levels.
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Diskursanalys av diskussionen kring skolnätsförändring
Ann-Sofie Smeds-Nylund, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

De finländska utbildningsinstitutionerna omorganiseras ständigt och det är vetenskapligt relevant att följa de processer som uppstår kring institutionella förändringar. Med fokus på en
empiri bestående av kommunala styrdokument, tidningspress och sociala medier görs diskursanalys i syfte att undersöka vilka diskursiva mönster som kan identifieras kring en skolnätsförändring.
Som teoretisk ram för förståelsen prövas ett erkännandeteoretiskt perspektiv i politiska framträdelserum samt kommunikativ teori, Bourdieus kapitalbegrepp och behovet av ständigt pågående diskussioner som en del av det öppna samhället. Diskursanalysen av Facebookmaterialet görs med Faircloughs kritiska diskursanalys. Varje fall av språkbruk är enligt
Fairclough en kommunikativ händelse i tre dimensioner- den är en text, en diskursiv praktik
och en social praktik eller en handling inom ramen för en verksamhet.
Avsikten är att presentera preliminära resultat av analysen inom ramen för arbetet med min
avhandling av en Facebook-sida som skapades som plattform för en öppen medborgardiskussion.
Diskursiva mönster som preliminärt identifierats är: En upplevelse av att livsvärlden hotas, en
stark önskan bland medlemmarna i gruppen att bidra till skeendet klargörande, ensaksrörelsens upplevelse av maktlöshet samt klargörande diskussioner om utbildnings-lagstiftning,
läroplaner etc.
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Kieli erontekona ja hallinnan välineenä kaksikieliseksi
nimetyssä koulutilassa
Tuuli From, Helsingin yliopisto

Kielivähemmistöjen koulutusta määrittävä politiikka kytkeytyy olennaisesti abstraktia ja materiaalista tilaa koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi Suomessa ruotsinkielistä koulua koskevissa keskusteluissa tyypillinen on puhetapa, jossa hegemonisesti tuotetaan yksikielisen tilan
tarvetta vähemmistökielisessä koulutuksessa. Koulun kielinormeja voidaan tarkastella osana
laajempaa poliittista ja kansallista valtakamppailua. Lisäksi kieleen liittyvien valtakamppailujen voidaan nähdä korostuvan kaksi- tai monikieliseksi nimetyssä koulutilassa, jossa kielenkäyttö ja kielivalinta ovat jossain määrin säänneltyjä. Tässä esityksessä tarkastellaan kielen
rakentumista erontekona ja hallinnan tapana kaksikielisen kouluympäristön diskursiivismateriaalisissa ja tilallisissa järjestyksissä. Tila ymmärretään sosiaalisesti konstruoituna, poliittisena ja strategisena.
Kielipolitiikan tilallisuutta ja kieleen liittyvien erontekojen rakentumista koulutilassa tarkastellaan tässä esityksessä feministisen etnografisen metodologian viitekehyksessä. Tutkimuksen aineisto koostuu havainnoista, haastatteluista sekä oppilaiden tekemästä valokuvaaineistosta ja se on tuotettu kahdella kentällä; Suomessa sijaitsevassa kielipari-koulussa, jossa
suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut jakavat koulurakennuksen sekä Ruotsissa sijaitsevassa
peruskoulussa, jossa osa opetuksesta järjestetään suomen kielellä. Näissä konteksteissa suomen ja ruotsin kieli asettuvat valta- ja vähemmistökielinä hyvin erilaisiin hierarkioihin suhteessa kansalliseen kieli- ja koulutuspolitiikkaan.
Tutkimuksen tulosten myötä on mahdollista tarkastella, miten kieltä ja kielipolitiikkaa koskevat diskurssit rakentuvat suhteessa koulutilaan ja ruumiillistuvat sen toimijoihin kietoutuen
muihin sosiaalisiin erontekoihin, kuten etnisyyteen, sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan.
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Sopiiko John Ogbun malli vähemmistötaustaisten oppilaiden
koulusuoriutumisesta Suomeen?
Tuomas Zacheus, Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Monilla etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on vaikeuksia koulussa. Paitsi suhteessa
kantaväestöön, myös vähemmistöryhmien välillä ja sisällä on eroja koulumenestyksessä. Eräs
tunnetuimmista asiaa tutkineista on ollut Yhdysvaltalainen John Ogbu. Hänen teoriansa vähemmistöryhmien koulusuoriutumisesta on eräs vaikutusvaltaisimpia alan teorioita maailmassa, mutta Suomessa vähän käytetty.
Jotta pystyään selvittämään, mistä erot koulusuoriutumisessa väestöryhmien välillä ja suhteessa kantaväestöön johtuvat, on Ogbun mukaan erotettava toisistaan autonomiset, vapaaehtoiset sekä ei-vapaaehtoiset vähemmistöt. Autonomisia vähemmistöjä ovat ihmiset, jotka ovat
vähemmistöjä vain numeroilla mitattuna, mutta muuten yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä.
Vapaaehtoisia vähemmistöjä puolestaan ovat henkilöt, jotka ovat muuttaneet uuteen maahan
enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti tavoitellakseen parempaa elämää. Ei-vapaaehtoiset
vähemmistöt taas ovat maassa ilman omaa tahtoaan esimerkiksi orjuuden, valloittamisen tai
siirtomaavallan takia. Vapaaehtoiset vähemmistöt kohtaavat yleensä maassaolon alkuvaiheessa ongelmia koulussa kulttuurisista ja kielellisistä eroavaisuuksista johtuen. Ongelmat eivät
kuitenkaan ole pitkäaikaisia. Sen sijaan ei-vapaaehtoiset vähem-mistöt kokevat yleensä suurimpia ja pysyvimpiä ongelmia koulunkäynnissä. Nämä ongelmat ovat usein rakenteellisia ja
aiheuttavat koulumenestykselle haitallista käyttäytymistä.
Tarkastelen Ogbun teoriaa, sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä ja sitä, millaisia yhtymäkohtia
teorialla on Suomeen. Kysyn, toimiiko Ogbun jako autonomisiin, vapaaehtoisiin ja eivapaaehtoisiin vähemmistöihin Suomessa ja vastaan tähän sekä aiempien tutkimusten että
meneillä olevan nuorten siirtymää toiselle asteelle käsittelevän tutkimuksen avulla.
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KOULUTKSEN ARVIOINTI
UTVÄRDERING AV UTBILDNINGEN
Pj./Ordf.: Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt
kouluissa rehtorien arvioimana
Jonna Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Raija Pirttimaa, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Eija Räikkönen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Perusopetuslain uudistukset tulivat voimaan vuoden 2011 alussa, jolloin perusopetuksessa
siirryttiin kolmiportaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tuen malliin (yleinen, tehostettu ja
erityinen tuki). Lakiuudistuksella haluttiin vahvistaa varhaista tukea, lisätä tuen suunnitelmallisuutta ja tehostaa käytössä olevia tukitoimia. Lakiuudistukseen liittyvien tutkimusten (mm.
Pulkkinen & Jahnukainen, 2015; Thuneberg ym., 2013) mukaan kunnissa on kehitetty toimintaa uudistuksen tavoitteiden mukaisesti ja lainsäädäntöuudistusprosessin ja siihen liittyvän
koulutuksen myötä opettajat ovat tulleet tietoisemmiksi mahdollisuuksista tukea oppilaita.
Uudistuksen toteuttamisessa ja kolmiportaisen tuen toimeenpanossa on kuitenkin todettu olevan kuntakohtaisia eroja. Esityksessä tarkastellaan koulujen välisiä eroja oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyissä rehtorien (N = 335) arvioimana. Lisäksi esityksessä tarkastellaan, millaiset yksilö-, koulu- ja kuntatason tekijät ovat yhteydessä rehtorien arviointeihin
tukijärjestelyistä. Tutkimusaineistona on syksyllä 2012 kerätty kyselyaineisto.
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Kokemuksia ja näkökulmia alakoulun opettajien työstä
Matti Taajamo, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Eija Puhakka, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey) on OECD:n kansainvälinen opetuksen ja oppimisen tutkimus, jossa 34 osallistujamaata otti osaa yläkouluihin kohdistettuun
ydinalueen kartoitukseen. Suomessa tutkimus toteutettiin yläkoulujen lisäksi alakouluissa,
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Esitys perustuu alakouluja koskeviin tuloksiin,
joita myös vertaillaan yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten tuloksiin. Suomessa alakouluja
koskevaan kyselyyn osallistui 2 922 opettajaa 193 koulusta.
Tutkimuksessa selvitetään tapoja, joilla opettajan työtä arvioidaan ja miten heitä palkitaan.
Lisäksi arvioidaan kohtaavatko opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeet ja täydennyskoulutuksen tarjonta. Tutkimuksessa esitetään opettajien uskomuksia ja asenteita opetuksesta
ja pedagogisista käytänteistä.
Suomessa yli 90 prosenttia alakoulun opettajista pitää työstään. Opettajistamme 57 prosenttia
uskoo, että heidän ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa. Esimerkiksi Tanskassa vain 17
prosenttia ajattelee näin. Vaikka alakoulun opettajat ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä, ammattiin liittyviä haasteita on useita.
Esimerkiksi Suomessa opettajien mahdollisuudet osallistua ammatillisen kehittämisen toimintoihin ovat selvästi niukemmat kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa. Opettajien
perehdytys Suomessa on vähäistä. Yli 60 prosentissa alakouluista ei ole tarjolla uusille opettajille hyödylliseksi koettua mentorointia.
Opettajilta puuttuvat myös työssä hyödynnettävät palautejärjestelmät, joiden tavoitteena olisi
parantaa opetuskäytänteitä ja oppilaiden oppimista. Suomessa alakoulujen opettajat saavat
vähemmän palautetta kuin muissa tutkituissa maissa. Tosin palautteen ei uskota edesauttavan
uralla etenemistä tai vaikuttavan palkkaukseen.
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”Annetaan pisteitä ja heitetään heikot pelistä pois”
– Arviointiammattilaisten muutospuheen tarkastelua
Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta

Esityksessä kuvataan 15 kasvatusalan arviointiammattilaisen näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia he ovat havainneet arviointityössään työuransa aikana ja millaisia oletuksia heillä on
sen perusteella arvioinnin tulevaisuudesta. Laajasta teemahaastatteluaineistosta lähiluennalla
valittuun, muutoksia ja tulevaisuutta käsittelevään 23-sivuiseen puhelitte-raatioon toteutettiin
aineistolähtöinen kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Haastatelluilla oli 4–30 vuoden arviointityökokemus sekä kasvatusalalla että sen lähialoilla, ja he olivat työs-kennelleet sekä julkisissa
että yksityisissä arviointiorganisaatioissa.
Tulosten mukaan keskeiset, monin osin sisäisesti ristiriitaiset muutosteemat olivat: arviointi
on muuttunut kvantitatiivisesta kvalitatiiviseksi, ulkoisesta kehittäväksi, kuvailevista kokemuksien kartoituksista vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarkastelevaksi, tuotoksista prosessia
ensisijaistavaksi, hapuilevasta hankintaosaamisesta ammattimaiseksi toimeksianto- ja ottotyöksi, vähälukuisesta koordinoimattoman laajaksi, yksialaisesta monihallinnolliseksi,
aika- ja raharesursseiltaan tiukkenevaksi, tekijätahoiltaan heterogeenistuvaksi, yksin toimimisesta verkostoituvaksi sekä enenevästi rutiini- ja sapluuna-arvioinniksi.
Tulosten mukaan arviointi ei tulevaisuudessa ainakaan vähene, todennäköisesti lisääntyy,
mistä on sekä edullisia että haitallisia seurauksia sen aidon vaikuttavuuden kannalta. Arviointi
näyttäytyi dikotomisena: sekä tilivelvollisuus- että kehittävä, osallistava prosessiarviointi
nähtiin todennäköisinä arviointitrendeinä. Toimijakentän odotettiin polarisoituvan suurten
(moni)kansallisten arviointitoimijoiden takia. Organisaatioiden kykyyn huolehtia perustoimintansa itsearvioinnista luotettiin ja toivottiin, että kansallisesti arviointeja pystytään tulevaisuudessa koordinoimaan nykyistä paremmin. Yleissivistävän koulun tarkastajajärjestelmään paluuta toivottiin ja pelättiin, samoin kuin arvioinnin kohdentumista nykyistä
enemmän henkilöihin, jolloin riski esineellistävään ihmiskäsitykseen suurenee. Oppilaitosten
eriarvoistumista (mm. ranking-listatyyppisten arviointien vuoksi) pelättiin.
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Luokkien ja koulujen väliset erot oppilaiden osaamisen ja oppimisasenteitten kehityksessä pääkaupunkiseudulla yläluokkien aikana
Sirkku Kupiainen, Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus
Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus

Kouluvalinnasta on tullut viime vuosina keskeinen osa myös suomalaista koulukeskustelua
(Seppänen ym. 2015). Suomalainen kouluvalinta kohdistuu kuitenkin useammin luokkaan
kuin kouluun. Alaluokilla kyse on kielikylvystä, musiikkiluokasta tai A1-kielen valinnasta,
yläluokilla useimmiten valikointiin perustuvista painotetuita luokista. Valinnan seuraukset
näkyvät kasvavina koulujen ja luokkien välisinä eroina (Bernelius 2013).
Suomi erottui TIMSS 2001 -tutkimuksessa muista Pohjoismaista huomattavilla luokkien välisillä osaamiseroilla (Yang Hansen ym. 2014). Ilmiö nousi esiin myös metropoliseudulla syksyllä 2011 alkaneen oppilaiden osaamista ja hyvinvointia koskevan tutkimuksen ensi vaiheessa, jolloin luokka selitti oppilaiden ajattelutaidossa ilmenevästä vaihtelusta 15 % (Hautamäki
& Kupiainen 2015).
Tarkastelemme tässä tutkimuksessa tuolloin seitsemännen luokan aloittaneiden oppilaiden
osaamisen, oppimisasenteiden ja koulumenestyksen kehitystä yläluokkien aikana näkökulmana luokkien väliset erot. Ensitulokset osoittavat, että luokkien väliset osaamiserot kasvavat yläkoulun aikana (selitysosuus noin 25 %, joissain pääkaupunkiseudun kunnissa yli
30 %). Ero on selvä (15 %) myös oppimisasenteissa. Tyttöjen osuus on poikia suurempi parhaiten menestyvissä luokissa (54 % vs. 46 %), kun taas heikoimmin osaavien oppilaiden luokissa etenkin poikien osaaminen ja oppimisasenteet heikkenevät yläkoulun kuluessa selvästi
suhteessa muihin erityisen selvästi.
Tutkimus tuo merkittävää uutta tietoa oppilaiden osaamisen kehityksestä yläkoulun aikana ja
luokanmuodostuksen vaikutuksesta siihen.
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Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden väliset erot
osaamisessa Suomessa ja 18 vertailumaassa
Tanja Kirjavainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto
Jonna Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden perusopetuksen aikaisia oppimistuloksia ja koulumenestystä on selvitetty useissa tutkimuksissa. Niiden mukaan maahanmuuttajataustaisten
oppilaiden oppimistulokset ja koulumenestys ovat olleet heikompia kuin kantaväestön. Heikompien tulosten taustalla on useita erilaisia tekijöitä, muun muassa oppilaan sosioekonominen tausta, lähtömaa ja kotona puhuttu kieli. Kun oppilaan taustatekijät on otettu huomioon,
erot tasoittuvat tai osittain jopa häviävät.
Tässä esityksessä tarkastellaan, miten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen eroaa
kantaväestön osaamisesta matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä, kun oppilaan
taustatekijät ja joitakin koulukohtaisia tekijöitä on otettu huomioon. Lisäksi eroja maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamisessa Suomessa verrataan eroihin 18
muussa maassa.
Tutkimuksessa on käytetty PISA 2012 -aineistoa. Eroja osaamisessa selitettiin oppilaan sukupuolella, luokka-asteella, syntymäkuukaudella, sosioekonomisella taustalla, kotona puhutulla
kielellä, testikielellä, maahanmuuttajataustalla, oppilaan tai oppilaan vanhemman lähtömaalla
ja maahantuloiällä. Mallit estimoitiin PNS-menetelmällä.
Tulokset osoittavat, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen oli heikompaa kuin
kantaväestön oppilaiden osaaminen, kun oppilaan taustatekijät oli otettu huomioon. Toisen
sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen oli heikompaa kuin ensimmäisen sukupolven oppilaiden osaaminen niin matematiikassa, lukutaidossa kuin luonnontieteissäkin. Osaaminen oli heikompaa niillä oppilailla, joilla kotona puhuttu kieli oli muu
kuin suomi tai ruotsi. Myös oppilaan tai hänen vanhempiensa lähtömaa oli yhteydessä osaamiseen. Erot osaamisessa olivat Suomessa vertailumaista suurimpia vielä senkin jälkeen, kun
oppilaan tausta- ja koulutekijöitä oli kontrolloitu.
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Ylioppilasarvosanojen vertailukelpoisuusongelma ja SYK-menetelmän
edellytykset sen ratkaisemiseen
Jukka Marjanen, Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) siirtyy ylioppilaskokeiden arvostelussa standardoitujen
yhteispisteiden keskiarvoon (SYK) perustuvaan menetelmään. Menetelmän käyttö on mielekästä vain, jos eri oppiaineiden koemenestyksen taustalta on löydettävissä jokin yhteinen
tekijä. Tässä esityksessä tarkastellaan, ovatko edellytykset SYK-menetelmän käytölle olemassa. SYK-menetelmän on tarkoitus parantaa eri oppiaineista saatujen arvo-sanojen vertailukelpoisuutta, jonka uskotaan olevan heikko perinteisessä niin kutsutussa suhteellisessa arvostelussa. Suhteellisen arvostelun ongelmat korostuvat, jos eri oppiaineiden ylioppilaskokeisiin
osallistuvien osaamisessa on eroja. Siksi tässä esityksessä tarkastellaan myös kokelasjoukkojen oppiainekohtaisia osaamiseroja. Aineistona käytetään 34 lukiosta vuosina 2009 (n=2061)
ja 2012 (n=2094) valmistuneiden opiskelijoiden kurssi- ja ylioppilasarvosanoja. Analyyseissa
käytetään rakenneyhtälömallinnusta, logistista regressio-analyysia ja t-testejä.
Tulosten perusteella eri oppiaineiden ylioppilaskokeisiin osallistuneiden välillä oli selviä
osaamiseroja. Tämä heikentää ylioppilasarvosanojen vertailukelpoisuutta, mikä lisää tarvetta
SYK-menetelmän käytölle kokeiden arvostelussa. Analyysit osoittivat myös, että edellytykset
SYK-menetelmän soveltamiselle ovat olemassa, mutta ylioppilaskoemenestyksen taustalla
vaikuttavan osaamisrakenteen moniulotteisuus voi vääristää arvioinnin tuloksia.
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Perusopetuksen suomi toisena kielenä – oppimäärän päättövaiheen
oppimistulosten arviointi 2015
Katri Kuukka, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Jari Metsämuuronen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2012–2015 sisältyvä perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän oppimis-tulosten
arviointi toteutettiin huhtikuussa 2015. Arviointitietoa voidaan hyödyntää S2-opetuksen ja
arvioinnin kehittämisessä uuden S2-opetussuunnitelman (2014) näkökulmasta sekä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen arvioinnissa ja koulutuspoliittisessa päätöksen-teossa.
Arvioinnin lähtökohtana olivat opetussuunnitelman perusteiden (2004) S2-oppimäärän tavoitteet, sisällöt ja päättöarvioinnin kriteerit. Arviointi fokusoitui kielen osaamisen arviointiin,
jossa arvosanan kahdeksan kriteerinä ovat kielitaidon tasoasteikon taitotasot B1.1- B1.2.
Kiinnostuksen kohteena olivat oppilaiden yleinen osaamisen taso ja valmiudet kielen eri osaalueilla.
Arviointi tehtiin kokonaistutkimuksen kaltaisena ja siihen osallistui 1530 oppilasta 242 koulusta. Arviointitiedot kerättiin kielen eri osa-alueisiin (luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen) liittyvillä esitestatuilla tehtäväsarjoilla. Tehtävät laadittiin tasoille A1.3-B2.2, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuva oppilaiden kielitaidon
tasosta. Oppilaiden tehtävien ja taustakyselyn lisäksi arvioinnissa kerättiin tietoa rehtoreilta ja
S2-opetusta antavilta opettajilta.
Ymmärtämistehtävien analyysissa käytettiin Metsämuurosen (2013) kehittämää 3TTWmenetelmää (The Three-phased Theory-based and Test-centered method for the Wide range
of proficiency levels), joka mahdollistaa useiden taitotasojen arvioinnin yhdellä kokeella.
Tuottamistehtävät arvioitiin taitotasoasteikon avulla.
Kuvaamme esityksessämme arviointiprosessia ja tarkastelemme 3TTW-menetelmän soveltamista tulosten analysoinnissa sekä esittelemme oppilaiden kokonaisosaamisen sekä eri osaalueiden osaamisen alustavia tuloksia.
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OPETTAJANKOULUTUSTUTKIMUS
FORSKNING OM LÄRARUTBILDNING
RESEARCH IN TEACHER EDUCATION
Pj./Ordf./Chair: Jan Sjöberg, Åbo Akademi
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Opettajankouluttajan osaaminen
– ammatillisen opettajankouluttajan työn tulevaisuus 2025
Guttorm Tomi, Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Laitinen-Väänänen Sirpa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Mäki, Kimmo., Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Mäntylä, Ritva, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Vanhanen-Nuutinen Liisa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Stenlund Antero, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatilliset opettajakorkeakoulut (5) asettivat tutkijaryhmän, jolle annettiin tehtäväksi tutkia
ja selvittää ammatillisen opettajankouluttajan osaamisen ja työn tulevaisuutta vuonna 2025.
Tutkimus kohdistui opettajankouluttajan työn painopisteisiin ja toimintaympäristöihin, osaamishaasteisiin ja osaamisen johtamiseen.
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ammatillisen opettajankouluttajan osaamisprofiili sekä
tuottaa ehdotuksia opettajankouluttajien työn kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen. Tutkimus organisoitiin projektiksi, joka toteutettiin 2013 – 2014. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa syklissä skenaarioanalyysiä soveltaen. Eri vaiheissa informantteina toimivat ammatillisten opettajakorkeakoulujen sidosryhmät ja työelämäkumppanit, sekä koulutukseen osallistuva ja koulutusta tukeva henkilöstö. Syklien synnyttämä aineisto analysoitiin soveltaen
grounded theory´n periaatteita.
Tulevaisuusskenaariossa ammatillisen opettajankoulutuksen perusteita ovat yksilöllisyys,
yhteisöllisyys, monimuotoisuus ja osaaminen. Opettajankoulutuksen on vastattava kiristyvän
talouden, monimuotoistuvien kulttuureiden, oppimisen teknologisoitumisen, koulutuksen
eriarvoistumisen, oppimisen ja työn muutoksen ja kestävän hyvinvoinnin asettamiin vaatimuksiin – ennen kaikkea hyödynnettävä niiden tarjoamat uudet mahdollisuudet.
Tutkimustulosten mukaan opettajankouluttaja on pedagoginen asiantuntija ja monitaituri, jolla
on kyvykkyys identiteettityöhön ja osaamisen johtamiseen. Hän on yksilöllisen oppimisen
mahdollista sekä siltojen rakentaja ja ylittäjä koulutuksen, työelämän ja kulttuurien välillä.
Tuloksissa painottuu kyky rakentaa oppimisyhteisöjä, optimoida panostuksia ja maksimoida
hyötyjä. Työympäristössä korostuvat jatkuvasti lisääntyvä kompleksisuus ja mosaiikkimaisuus.
Tutkimuksen tulokset antavat hyvät lähtökohdat ammatillisten opettajankouluttajien osaamisen ja osaamisen johtamisen kehittämiseen. Konkreettisia, ajankohtaisia haasteita tuovat
ammattikorkeakouluksen rahoituksen ja lainsäädännön uudistaminen samoin kuin ammatillisen toisen asteen rakenteellinen kehittäminen.
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Språk- och kulturmöten i språkbadslärarutbildningen
Annika Peltoniemi, Vasa universitet, Enheten för nordiska språk
Karita Mård-Miettinen, Vasa universitet, Enheten för nordiska språk
Siv Björklund, Vasa universitet, Enheten för nordiska språk
Linda Storås, Vasa universitet, Enheten för nordiska språk

Syftet med vår studie är att undersöka hur språk- och kulturmöten (svenska-finska) aktualiseras i en språkbadslärarutbildningskontext. Hösten 2014 inleddes ett nytt utbildningsprogram för språkbadsundervisning i samarbete mellan Vasa universitet och Åbo Akademi.
Utbildningsspråket är främst svenska, men studierna avläggs vid ett finskspråkigt och ett
svenskspråkigt universitet. I sitt yrke ska de blivande språkbadslärarna undervisa på svenska i
språkbad som är ett tvåspråkigt program avsett för finskspråkiga elever i finskspråkiga skolor.
Två språk och kulturer möts sålunda på olika sätt både i språkbadslärarutbildningen och i
språkbadsläraryrket, vilket kan antas återspeglas i hur lärarstudenterna bildar sig en språkbadsläraridentitet.
Materialet för studien består av utbildningsdokument samt enkät-, intervju- och gruppdiskussionssvar av första årets studenter. För att identifiera uttryck för kultur- och språkmöten i
materialet används en kvalitativ innehållsanalys, där meningsbärande uttryck kondenseras,
kodifieras och kategoriseras. Resultaten visar att uttryck för språk- och kulturmöten lyfts fram
i materialet med olika betoningar. Vidare har de första studenterna i utbildningsprogrammet
varierande språkliga, kulturella och utbildningsmässiga bakgrunder och erfarenheter, vilket
syns i analysen och kan tänkas påverka deras uppfattningar om ett framtida språkbadslärarskap.
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”Ilmiöt, draama ja TVT – täydennyskoulutuspaketti draaman työtapojen soveltamisesta omaan opetukseen”
Sanni Swahn, Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Uusissa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa kannustetaan yhä laajemmin eri oppiainerajat ylittävään työskentelyyn sekä tieto- ja viestintätekniikan laajempaan hyödyntämiseen opetuksessa. Myös draamakasvatus on vahvasti tulossa uuteen opetus-suunnitelmaan
läpikäyvänä sovelluksena, jota voidaan liittää mihin oppiaineeseen hyvänsä.
Suunnittelu- ja testausvaiheessa oleva tutkimukseni keskittyy jo työssä olevien opettajien
täydennyskoulutukseen, veso-päivän mittaiseen koulutuspakettiin, jossa keskitytään draamakasvatuksen perusperiaatteisiin sekä suoriin sovellusmahdollisuuksiin – kysymykseen siitä
mitä draaman avulla voi opettaa ja mitä lisäarvoa opetukseen draama voi tarjota.
Tutkimuksessani on toimintatutkimuksellinen ote, toimin itse koulutuspaketin suunnittelijana
ja toteuttajana sekä ”draama-mentorina”. Menetelmällisesti tutkimukseni tulee käyttämään
mixed methods -lähestymistapaa tutkimusmateriaalien analyysissä ja aineiston hankkimisessa
(muun muassa alku- ja loppumittaukset opettajien näkemyksistä, observointi, videotaltiointi,
haastattelut sekä sisällönanalyysi).
Pyrin mahdollisimman laajaan yhteistyöhön tutkimukseni teossa muiden alan toimijoiden
kanssa. Olen käynyt neuvotteluja yhteistyöstä muun muassa Itä-Suomen yliopiston Koulutusja kehittämispalvelu Aducaten sekä Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan OpeArt-hankkeessa
työskentelevien kanssa. ”OpeArt on Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella toteutettava luokanopettajan koulutusohjelma, jossa keskeisenä läpileikkaavana elementtinä on
draama- ja musiikkiteatterityö.” (https://www2.uef.fi/fi/tatu2/opeart )
Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää niin opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa kuin draamakasvatuksen opetuksessa. Toivon, että tutkimukseni on mukana
edistämässä, monipuolistamassa ja vahvistamassa draaman merkitystä jokapäiväisessä opetustyössä.
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Opiskelijoiden kokemuksia opettajien ja opiskelijoiden
yhteisistä vertaismentorointiryhmistä
Hanna Korhonen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Hannun L.T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Ulla Kiviniemi, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Esitys tarkastelee opiskelijoiden kokemuksia vertaismentorointiryhmistä, jotka koostuivat
luokanopettajaopiskelijoista ja työssä olevista opettajista. Tutkimuksen kontekstina toimii
Paedeia Café -kurssi, joka on kehitetty osana Eurooppalaista PAEDEIA-projektia Jyväskylän
yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa. Projektin tarkoituksena oli avata opettajankoulutukseen autenttisia näkökulmia opettajan työhön ja näin kehittää käytänteitä, jotka tukevat
opiskelijoiden siirtymistä opinnoista työelämään. Suomessa Paedeia Café toteutettiin opettajaopiskelijoiden ja työssä olevien opettajien yhteisinä oppimiskahviloina, joissa hyödynnettiin
vertaisryhmämentoroinnin menetelmää.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opiskelijat kokivat Paedeia Cafén. Tutkimuskysymys oli: Millaisia erilaisia tapoja kokea Paedeia Café opiskelijoilla oli? Menetelmänä
käytettiin fenomenografista analyysiä, joka on laadullinen menetelmä kokemuksien ja käsityksien sekä niihin sisältyvän variaation tutkimiseksi.
Tulokset osoittavat, että opiskelijoiden kokemukset Paedeia Cafésta vaihtelivat. Fenomenografinen analyysi tuotti neljä erilaista kuvauskategoriaa, jotka heijastelevat opiskelijoiden
erilaisia kokemuksia: Paedeia Café (1.) kahvitaukona, (2.) vertaistukena, (3.) identiteettityönä
ja (4.) ammatillisena yhteisönä. Kategoriat eroavat toisistaan esimerkiksi sen suhteen kuinka
syvällistä ja monipuolista oppimista ne edustavat. Johtopäätöksenä on, että opiskelijoiden
kokemusten mukaan opettajankoulutukseen on syytä sisällyttää nykyistä enemmän opintoja,
joissa on suora kosketus autenttiseen opettajan työhön kouluissa. Paedeia Cafén tapainen
oppimiskahvila on hyödyllinen ammatillisen kehittymisen kannalta, ja siksi sitä tullaan kehittämään edelleen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksessa. Jatkokehittämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten käytännön kokemuksia ja teoreettista ymmärrystä voidaan entistä paremmin kytkeä toisiinsa.
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Vertaisryhmämentorointi opettajien ammatillisen kehittymisen tukena
Ilona Markkanen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Matti Pennanen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Esitelmän tarkoituksena on esitellä vertaisryhmämentorointia opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen välineenä, sen teoreettisia perusteita sekä kokemuksia menetelmän kehittämisestä ja soveltamisesta kansallisessa Osaava Verme-verkostossa. Vertaisryhmä-mentorointi
eli verme perustuu integratiiviseen pedagogiikkaan, jonka avulla pyritään tietoisesti integroimaan toisiinsa ilmiöiden teoreettinen ymmärtäminen ja käytännön työn osaaminen. Keskeistä
on kehittää työntekijän itsesäätelyvalmiuksia (self-regulative skills), kuten itsereflektiivisiä ja
metakognitiivisia valmiuksia. Eri osaamisen muotojen integroi-tumisessa on tärkeää myös
huomioida ammatillisen osaamisen sosiokulttuurinen ulottuvuus: taitava toiminta työssä edellyttää myös kykyä toimia sosiaalisesti mielekkäällä tavalla. Integratiivisen oppimisen periaatteiden mukaisesti formaalin, nonformaalin ja infor-maalin oppimisen muodot yhdistyvät keskenään.
Menetelmää on sovellettu Osaava-ohjelman puitteissa toimivassa Osaava Verme-verkostossa,
johon kuuluvat kaikki Suomen opettajankoulutuslaitokset ja ammatilliset opettajakorkeakoulut. Tässä esitettävän analyysin taustalla oleva empiirinen materiaali pohjautuu
Osaava Verme-hankkeen aikana hankittuun seuranta- ja arviontiaineistoon. Käytössämme on
neljä eri tavoin kerättyä aineistoa: (1. ) vertaisryhmämentorointiin osallistuneille tehty stukturoitu verkkokysely 2010-2015 (n=381); (2.) ryhmiin osallistuneiden ja mentorien ryhmähaastattelut 2013 (n=16); (3.) verkoston ohjausryhmän jäsenille ja mentoreiden koulutuksesta
vastanneille opettajankouluttajille kohdennettu itsearviointikysely (2015) sekä (4.) verkoston
tekemä selvitys opettajankoulutuksen jatkumon kehittämiseksi, joka perustui kotimaisten ja
ulkomaisten asiantuntijoiden haastatteluihin (n=65; Heikkinen, Aho & Korhonen 2015).
Tulosten mukaan vertaisryhmämentorointi on tarkoituksenmukainen menetelmä ammatillisen
identiteetin, osaamisen, työhyvinvoinnin ja jossain määrin myös työyhteisöjen kehittämiseen.
Haasteiksi koetaan mentoroinnin saavutettavuus, resursointi ja toiminnan vakiinnuttaminen
kunnissa.
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Miten lapsi näkyy opettajaksi opiskelevien käyttöteorioissa?
Liisa Karlsson, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
Katriina Maaranen, Helsingin yliopisto, Opettjankoulutuslaitos
Katariina Stenberg, Helsingin yliopisto, Opettjankoulutuslaitos
Harri Pitkäniemi, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen

Oppimiseen ja kasvuun liittyvä tutkimus tuo yhä enenevässä määrin esiin, että oppilaan tulisi
olla aktiivinen toimija, orientoitua yhdessä muiden kanssa tutkivaan opiskelutapaan. Tällaiselle oppimiselle opettaja tulisi luoda toimintaedellytykset ja oppimisympäristön, joita voi muokata yhdessä lasten kanssa. Valtakunnallinen opetussuunnitelma on muutoksessa, ja se painottaa aikaisempaa enemmän juuri edellä mainittuja asioita. Miten opettajan-koulutuksessa vastataan tähän haasteeseen? Millaiset käsitykset ohjaavat opettajaksi opiske-levia ja heidän toimintaansa?
Opettajan käyttöteoriat vaikuttavat merkittävästi opettajan ajatteluun opetuksesta, kasvatuksesta ja oppilaan oppimisesta. Aikaisemmissa laadullisissa tutkimuksissa on lisäksi näyttöjä siitä, että opettajien käyttöteorioilla on selkeä merkitys myös opetuksen käytännön toteutuksessa. Opettajien käyttöteorian ja se, mihin käyttöteoriat pohjautuvat sekä näiden kahden
välisestä suhteesta on vain harvoja tutkimuksia (vrt. Levin & He 2008). Myös meidän aikaisemmista tutkimuksissa on tullut esiin mielenkiintoisia näkökulmia opiskelijoiden käyttöteorioista (Stenberg & ym. 2014; Pitkäniemi & ym. 2014; Maaranen & ym. 2015).
Esityksessämme tarkastelemme opettajaksi opiskelevien näkemyksiä lapsista ja nuorista, koululaisista. Opettajaksi opiskelevat (N=90) ovat kirjanneet omia käyttöteorioitaan ja esimerkkejä niistä. He ovat myös itse analysoineet omia ja toistensa käyttöteorioita. Analysoimme
esiteltävässä tutkimuksessa sitä, miten ja missä kontekstissa lapsi näkyy opettajaksi opiskelevien käyttöteorioissa opintojen alussa ja opintojen myöhemmässä vaiheessa. Tutkimuksemme
aineiston tuottaminen on saanut vaikutteita Levinin ja He’n (2008) luomaan malliin opettajien
käyttöteorioista ja lähdekategorioista.
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Opettajankouluttajien diskurssit opetustyöstään yliopistossa
Anne Virtanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Opettajan työ on perinteisesti ollut hyvin yksilökeskeistä (mm. Hargreaves, 2000; Häkkinen,
Silander & Rautiainen, 2013). Yksin tekemisen kulttuuri on näkynyt vahvana myös opettajankouluttajilla (mm. Hökkä, 2012; Rantala & Rautiainen, 2013). Tulevaisuuden koulu kuitenkin haastaa nykyisen yksilökeskeisen toimintakulttuurin (Häkkinen, Silander & Rautiainen, 2013), ja tilalle on vaadittu jaetumpia ja yhteisöllisempiä toimintamuotoja (mm. Jääskelä, Klemola & Valleala, 2013; Silander, Rautiainen & Kostiainen, 2014). Jotta muutos-työ
kohdistuisi oikeiden asioiden uudistamiseen nykykäytänteiden toimivuudesta tarvitaan tutkittua tietoa. Tämä tutkimus kohdistuu opettajankouluttajien oman opetustyön valot-tamiseen
diskurssianalyysin keinoin. Opettajankouluttajien (n=8) haastatteluita analysoimalla selvitetään, millaisia puheenmuotoja on tunnistettavissa opettajankouluttajien puhuessa omasta opetustyöstään.
Alustavien tulosten mukaan opettajankouluttajien puheesta on tunnistettavissa neljä erilaista
puheenmuotoa. Ensimmäinen diskurssi pitää sisällään yksilökeskeisen puheen; se liittyy minään opettajana ja omaan opetustyöhön. Toinen tunnistettu diskurssi liittyy meihin, se pitää
sisällään siis yhteisöllistä puhetta (me opiskelijoiden kanssa, me muiden opettajien kanssa,
meillä laitoksena). Kolmas diskurssi liittyy opiskelijoihin (ne/he opiskelijat), ja neljännes
diskurssi liittyy erilaisiin rakenteellisiin asioihin (mm. kurssien ja opetuksen rakenteet). Alustavat tulokset viittaavat siihen, ettei opettajankouluttajan arki koostu niin yksilökeskeisestä
toiminnasta kuin aiempi tutkimus on antanut ymmärtää. Esityksessä avataan alustavissa analyyseissa havaittuja puheenmuotoja tarkemmin ja pohditaan niiden avulla opettajan työn nykytilaa ja kehittämissuuntia.
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Ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden näkemykset
tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta
Minna Körkkö, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkimusperustaisuus on tärkeä suomalaisen opettajankoulutuksen kulmakivi. Opettaja tarvitsee työssään reflektointi- ja tutkimustaitoja, joita tulee kehittää jo opettajankoulutuksen aikana. Koulutuksen tutkimusperustaisuutta pidetään keskeisenä tekijänä laadukkaan perusopetuksen ja suomalaisten oppilaiden koulumenestyksen taustalla. Opettajankoulutuksen tutkimusperustaa on kuitenkin kritisoitu kehittymättömäksi. Aihetta koskevaa tutkimusta on vähän,
minkä vuoksi tutkimusperustaisuuden merkitys ja luonne opettajakoulutuksen kontekstissa on
epäselvä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että opettajaopiskelijat eivät ymmärrä tutkimuksen tai tutkimusmenetelmäopintojen merkitystä opettajan arkityön kannalta. Opiskelijat
kokevat tutkimusmenetelmäkurssit työläinä ja vaikeina. Lisäksi opiskelijoiden reflektointitaidot kehittyvät heikosti koulutuksen aikana. Tutkimustulokset synnyttävät tarpeen kehittää
opettajankoulutusta siten, että tutkimuksen merkitys avautuu opiskelijoille nykyistä paremmin
ja konkreettisemmin. Opiskelijoiden tutkimusorientaation kehittäminen myönteiseen suuntaan
edellyttää huomion kiinnittämistä tutkimusta koskeviin asenteisiin ja uskomuksiin.
Tutkimuksessani paneudun aiheeseen selvittämällä Lapin yliopiston ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä tutkimusperustaisesta opettajan-koulutuksesta.
Toteutan tutkimuksen webropol-kyselynä ja analysoin aineiston kvantita-tiivisesti SPSSohjelman avulla. Konferenssiesityksessä kerron kyselyn tuloksista. Tutkimus on ensimmäinen
osa väitöstutkimustani, jossa tutkin luokanopettajaopiskelijoiden tutkimus-orientaatiota, sen
kehittymistä koulutuksen aikana sekä kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä. Saamieni tulosten pohjalta luokanopettajakoulutuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta voidaan kehittää
siten, että ne tukevat aikaisempaa paremmin opiskelijoiden tutkijan-taitoja. Tutkimukseni on
esimerkki tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittämisestä jokapäiväiseksi käytännöksi.
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The bachelor thesis – a starting point for teacher professionalization?
Rachel Jakhelln, UiT the Arctic University of Norway, Department of Education
Gunilla Karlberg-Granlund, Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

A university-based teacher education gives the student teacher a competence, which integrates knowledge from both research and practice. The Finnish teacher education has inspired
the development of teacher education designs in other countries. Kansanen (2011) argues for
the value of teachers’ scientific knowledge. A professional knowledge base gives a fundament
for critical thinking, evaluation of education and research.
The focus in the paper is on the bachelor thesis. This assignment can be a starting point for
the teacher students’ development of a R&D oriented perspective on the teachers’ work.
Based on experiences from Finnish and Norwegian teacher education programs, we will examine what is required of the design of the assignment to integrate different knowledge resources in a way that enhance the students’ professional growth and competency.
What are the challenges? What are the possibilities for creating meeting points between
teacher educators, students, teachers and mentors in schools connected with the thesis in
teacher education?
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Integraatiokoulutuksen jäljet opettajissa
Jarmo Lyhty, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Jyväskylän yliopistolla on vuodesta 2003 toteutettu yhdessä ryhmässä uutta tapaa järjestää
luokanopettajaopintojen alkuvaihe. Integraatiokoulutuksessa (Nikkola ym. 2013) etsitään
vaihtoehtoja koulun ja koulutuksen rutiineille ja kehitetään tulevien opettajien kykyä vastata
muuttuviin haasteisiin. Opiskelijat työskentelevät pitkäkestoisessa ryhmässä, ryhmäilmiöiden
ja oppimisprosessien ymmärtämisessä pyritään pintaa syvemmälle. Oppiainejakoa opettajankoulutuksessa ja kouluissa kyseenalaistetaan. Opiskelun lähtökohtana ovat omat kokemukset,
tutkiminen ja kiinnostuminen. Väitöskirjatutkimuksessani selvitän koulutuksen vaikuttavuutta
tutkimalla, millainen rooli integraatiokoulutuksella on opettajien ajattelussa ja työkäytänteissä.
Tutkimusta varten tehtiin puolistrukturoidut yksilöhaastattelut yhden koulutusryhmän opiskelijoille, työkokemusta heillä oli 0-4 vuotta. Analyysi toteutettiin laadullisin menetelmin, teoriasidonnaisella sisältöanalyysilla. Aineistoa on ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltu siitä
näkökulmasta, millainen suhde opettajilla on integraatiokoulutukseen ja miten he sen ovat
ymmärtäneet. Aineiston keruuta sekä analyysia ovat ohjanneet omistajuuden, merkityksenannon ja toimijuuden käsitteet.
Tulosten perusteella integraatiokoulutus on ollut lähes kaikille opiskelijoille merkittävä kokemus. Monilla opettajista on vahva omistajuuden tunne koulutukseen siitä huolimatta, ettei
heille ole kovinkaan selvää, miten koulutuksen ideoita voisi soveltaa opetustyössä. Koulutuksen keskeisin anti tuntuu monille kiteytyvän asioissa, jotka liittyvän omiin ajattelun valmiuksiin – koulutus on rikkonut naivin käsityksen opettajan työstä, kannustanut ajattelemaan ja
opettanut kiinnostumaan. Tutkimus tuo ymmärrystä opettajankoulutuksen vaikuttavuuden
kehittämiseen.
Nikkola ym.(toim.) 2013 Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Vastapaino
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Exploring student teachers’ evolving views of teacher learning
– are there lessons to be learned?
Marina Bendtsen, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

There are many theories about teacher learning but how is the process perceived by the student teachers themselves? What learning opportunities do they recognize and do their views
change as they progress from teacher education into working life? Since cognitions have been
seen to affect what and how one learns in different situations it is important to consider the
perspective of the learners if we want to ensure that our teacher education programmes are
relevant and meet the immediate and future needs of prospective teachers.
The presentation is based on findings from a longitudinal doctoral study (ongoing). The study
has an exploratory, qualitative design and includes three phases: 1) at the beginning of the
subjects’ teacher studies (n = 20), 2) at the end of their studies (n = 12) and 3) after 1-2 years
of working as teachers (n = 9). The data is in the form of narrative essays and interviews. The
theoretical frame consists of two different but intertwined strands, i.e. theories of teacher cognition and theories of professional development and teacher learning.
In the presentation I will focus on some of the main findings and discuss and problematize
possible implications from the perspective of teacher education.
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DIDAKTIIKKA KOULUSSA JA ERI OPPIAINEISSA
DIDAKTIK I SKOLAN OCH OLIKA UNDERVISNINGSÄMNEN
Pj./Ordf.: Mikaela Björklund, Åbo Akademi
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Muotoilukasvatus opetuksen välineenä käsityön ja
kuvataiteen opetuksessa
Panu Hatanpää, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Suomessa on pitkät muotoiluperinteet ja viime vuosina muotoilu on jälleen nostettu keskiöön
myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Muotoilu voidaan nähdä osaamispääomana joka
hyödyttää liiketoiminnan lisäksi julkista sektoria ja yhteiskuntaa. Jos haluamme, että maamme aikuisilla on muotoilutaitoja tulee muotoilutaitojen opettamiseen kiinnittää huo-miota jo
perusopetuksessa. Tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen.
Esiteltävä meneillään oleva väitöskirjatutkimus on piirteiltään lähimpänä toimintatutkimusta
(action research). Tutkimuskohteena on Helsingissä sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, jossa
aloitetaan muotoilukasvatuspainotteisen opetussuunnitelman mukainen opetus lukuvuonna
2016-2017. Tutkimusaineisto kerätään koulun muotoilukasvatuspainotukseen siirtymisen
prosessista vuosina 2015-2018. Aineistonkeruu on aloitettu syksyllä 2015. Tutkimus liittyy
Curriculum –tutkimukseen ja tutkimuksessa tarkastellaan miten muotoilukasvatus soveltuu
uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppiainerajoja rikkovan ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamisen välineeksi käsityön ja kuvataiteen opetuksessa.
Tutkimuksen avulla kehitetään tulevaisuuden peruskoulua, sekä muotoilukasvatuksen mahdollisuuksia opetuksen välineenä käsityöoppiaineen ja kuvataiteen näkökulmasta. Oletuksena
on, että tutkimustuloksena syntyy muotoilukasvatuksen malli, jolla voi olla hyödynnettävyyttä
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tutkimuksen voidaan olettaa tuottavan uutta teoreettista, tieteellistä ja käytännön pedagogista tietoa muotoilukasvatuksen, käsityökasvatuksen ja
kuvataidekasvatuksen aloilla. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa peruskoulun lisäksi käyttöön myös opettajankoulutuksessa.
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iPad käsityössä – luokanopettajan TPACK
– osaaminen käsityön opettamisessa
Mari Kyllönen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

iPad käsityössä -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa käytännön opetustyöhön, sekä
opetuksen järjestämiseen koskien mm. teknologiaan liittyviä koulutustarpeita ja tutkimuksessa käytettävien oppimisympäristöjen ja laitteiden hyödynnettävyyttä. Samalla kehitetään
pedagogista mallia tabletlaitteiden hyödyntämiseksi käsityön opetuksessa (suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja arvointi).
Monimenetelmäisesti toteutettavassa tutkimuksessa a) sovelletaan teknologis-pedagogissisällöllistä (TPACK) -mallia (Koehler & Mishra, mm. 2006, 2007) ensimmäistä kertaa suomalaisten käsityötä opettavan luokanopettajien TPACK –taitojen arviointiin, b) kehitetään
luokanopettajien teknologista osaamista opetuskokeilun avulla ja c) selvitetään oppilaiden
motivaatiokokemuksia tabletlaitteen avulla toteutettavaan käsityön opetukseen liittyen. Luokanopettajien TPACK -osaamista kartoitetaan sähköisellä kyselyllä ja saatua aineistoa syvennetään opetuskokeiluun harkinnanvaraisesti valittujen vapaaehtoisten luokanopettajien haastatteluilla ennen ja jälkeen intervention. Oppilaiden motivaatiokokemuksia mitataan opetuskokeilun puitteissa tuntikohtaisen itsearvoinnin yhteydessä (sähköinen kysely).
Tässä esityksessä esitellään iPad käsityössä -tutkimuksen ensimmäisen vaiheen alustavia tuloksia, kuvaamalla luokanopettajien TPACK -osaamista tutkimuksen interventioon osallistuvien opettajien kysely- ja haastatteluaineiston perusteella.
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Mitä on laadukas draamaopetus?
– kohti draamaopetuksen ainedidaktiikka
Tapio Toivanen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Draaman opettaminen ja ohjaaminen on sen luovan ja vapaan muodon vuoksi haastavaa, varsinkin uraansa aloittaville opettajille. Ohjattavien vapaampi kommunikaatio ja yllätykselliset
ratkaisut tekevät opettamisen ja ohjaamisen prosessista kompleksisen ja ennaltaarvaamattoman. Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen ”Haasteena tyhjä tila” draamaopetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen pyrkimyksenä on ollut löytää tukea draaman luovassa, toiminnallisessa ja vuorovaikutuksellisessa ”tässä ja nyt” opettamis- ja ohjaamistilanteessa toimimiselle. Tutkimushankkeella pyritään luomaan mallia laadukkaasta draamaopetuksesta ja sen avulla opetusalueen ainedidaktiikkaa, joka auttaisi opettajaa tiedostamaan, suunnittelemaan ja arvioimaan oman toimintaansa ja päätöksiään antamalla niille teoreettisia perusteita.
Tavoitteena on tarkastella tutkimushankkeen tämänhetkisiä tuloksia draamatuntien vuorovaikutuksen laadun analysoimisessa sovelletun Classroom Assessment Scoring System:n
(CLASS, Pianta, La Paro & Hamre; 2008) avulla opettajan tarjoaman tunnetuen, oppimisen
ohjauksellisen tuen ja ryhmän toiminnan organisoimisen näkökulmista. Pyrkimyksenä on
selvittää näiden kolmen ohjauksellisen tuen osa-alueen vaikutusta oppilaiden toimintaan luovan oppimisen näkökulmasta draamatunneilla.
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Suomalais- ja yhdysvaltalaislukiolaisten historian tekstitaitojen
arviointi dokumenttitehtävällä
Jukka Rantala, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anna Veijola, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Historian opetuksen painopiste on siirtynyt sisältötietojen opettamisesta historian taitojen
oppimiseen. Taitopohjainen historianopetus lähtee liikkeelle yhtäältä historiatieteelle ominaisista tiedonmuodostusprosesseista, toisaalta oppijan oppiainekohtaisten taitojen harjaannuttamisesta. Eri tiedonaloilla on omat tekstilajinsa sekä tapansa tuottaa ja käyttää tekstejä. Historia on korostetun tekstikeskeinen tiedonala, sillä käsitys menneestä rakentuu ja sitä rakennetaan tekstien avulla. Yhdysvallat on historian tekstitaitojen opettamisen edelläkävijämaa.
Suomen uusissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa historian tekstitaidot nostetaan opetettavaksi asiaksi.
Tarkastelemme esityksessämme, miten suomalaiset ja yhdysvaltalaiset nuoret hallitsevat historian tekstitaitoja. Historian tekstitaidoilla tarkoitetaan taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä. Tutkimuksemme aineistona ovat keväällä 2015 kerätyt 97 suomalaisen lukiolaisen
sekä 131 kalifornialaisen 10.-luokkalaisen kirjalliset vastaukset dokumentteihin perustuvaan
tehtävään. Esittelemme mittaria, jolla olemme arvioineet lukiolaisten historian tekstitaitoja.
Lisäksi esittelemme analyysimme tuloksia ja pohdimme, mitä opiskelijoiden heikot historian
tekstitaidot kertovat Suomen ja Yhdysvaltojen historianopetuksesta.
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Elevers syn på sitt lärande under en naturskoldag
Pia Sjöblom, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Emma Sjölind, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Lilly Vähäkangas, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Forskning har visat att uteundervisning i naturen har många positiva effekter på elevers lärande. Det har dock konstaterats att det finns behov av mera forskning om elevers lärande i naturen. Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka elevers syn på sitt lärande under
en naturskoldag. En etnografiskt inspirerad observations- och fokusgruppstudie gjordes i två
klasser med sammanlagt 30 fjärdeklassare som deltog i en naturskoldag. Två forskare observerade klassernas naturskoldagar och videofilmade några av aktiviteterna. De besökte även
skolorna följande dag och intervjuade eleverna gruppvis. Fokusgruppintervjuerna analyserades enligt principerna för induktiv innehållsanalys.
Resultaten från analysen av fokusgruppintervjuerna visar att elevernas beskrivningar av sitt
eget lärande innefattar följande kategorier av lärande: kognitivt lärande, affektivt lärande,
psykomotoriskt lärande, socialt lärande och inget lärande. Eleverna lyfte fram sex olika kategorier av skillnader mellan lärande i naturen och lärande i klassrummet: skillnader i motivation, konkretion och koncentration samt hälsorelaterade skillnader och skillnader i vad man
kan lära sig i de olika miljöerna. Det fanns också elever som ansåg att det inte finns några
skillnader mellan dessa lärmiljöer. I de flesta fall föredrog eleverna naturen som lärmiljö
framför klassrummet. Resultaten jämförs med tidigare forskning och ämnesdidaktiska implikationer diskuteras.
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Klasslärarstuderandens missuppfattningar inom centrala
temaområden i naturvetenskap för åk 1–6
Ann-Sofi Härmälä-Braskén, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Berit Kurtén-Finnäs, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet är att: a) lärarstuderanden utvecklar sin begreppsförståelse i naturvetenskap i riktning mot en mera naturvetenskapligt accepterad förklaring, b) utveckla undervisningen och arbetssätten i kemikurser för blivande klasslärare för
att befrämja denna begreppsutveckling.
Den metodologiska ansatsen för forskningsprojektet är designforskning. För att kartlägga de
studerandes eventuella missuppfattningar fick de besvara ett förtest bestående av flervalsfrågor inför den obligatoriska kemi- och fysikkursen. Frågorna var från temaområden i kemi
vilka är relevanta för undervisning i åk 1-6. Frågorna byggde på tidigare forskning om barns
missuppfattningar. I studien deltog 282 klasslärarstuderande.
Resultaten från förtestet visar att ett flertal klasslärarstuderanden har samma missuppfattningar som barn har kring ämnens aggregationstillstånd och vattnets kretslopp. Tentamensresultat visar att missuppfattningar kvarstår hos ett flertal studerande även efter kursen.
Ovanstående resultat visar på ett behov av att utveckla kursen för att befrämja studerandes
begreppsutveckling.
Det är från tidigare känt att missuppfattningar inom naturvetenskap är svåra att förändra sen
de väl fått rota sig. En av de viktigaste faktorerna som påverkar en persons begreppsutveckling är vad hen känner till från tidigare. Det gör att det är viktigt att man inom lärarutbildningen arbetar med och medvetandegör klasslärarstuderande om deras egna samt sina
blivande elevers alternativa uppfattningar.
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Undersökande arbetssätt i skolans naturvetenskap
– ett fortbildningsprojekt
Berit Kurtén-Finnäs, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

I presentationer kommer vi att presentera lärares uppfattningar av ett fortbildningsprojekt i de
naturvetenskapliga läroämnena inom den grundläggande utbildningen (årskurs 1 - 6). Fortbildningen har syftat till att deltagarna skall utveckla sin undervisning i naturvetenskap mot
mer undersökande arbetssätt. Tidigare forskning stöder användningen av långsiktiga fortbildningsprojekt i detta sammanhang. Efter en inledande närstudiedag vid kursstarten genomförde
lärarna (n=12) i sin undervisning två temahelheter, under vilka eleverna fick arbeta i enlighet
med kursens intensioner. Lärarna fick personlig handledning av kursledaren, som också besökte läraren i den egna skolan en gång under projektets gång. Fortbildningskursen avslutades
med en gemensam närstudiedag. Data insamlades genom att de deltagande lärarna skulle
skriva ner sina reflektioner under projektets gång och då projektet avslutats. Vid projektets
avslutning hölls en slutdiskussion där deltagarna fick utvärdera kursen. Diskussionen videobandades.
De preliminära resultaten visar att denna form av fortbildning uppfattas som krävande men
samtidigt givande och utvecklande för deltagarna. Samtidigt lyfter projektet fram problemen
med lärarnas tidsbrist, men även behoven av djupare ämneskunskaper i naturvetenskap.
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Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken (åk 7–9)
Lars Burman, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Detta forsknings- och utvecklingsprojekt har som syfte att ge ett svar på frågan hur man skall
undervisa i och med problemlösning i årskurs 7-9. Inom projektet utvecklas ett antal kvalitativt rika matematikproblem till lärarledda problemsekvenser, som sedan utprövas i undervisningen. Projektet har också upptagits i det nationella utvecklingsprogrammet LUMA Finland
2014–2019 vilket har medfört att lärargrupper vid tre utvalda skolor samt ytterligare ett antal
lärare vid andra skolor har engagerats i utprövningsarbetet. Målet har därför också blivit att ge
de deltagande lärarna en utökad kompetens att utföra ett kvalitativt mera högtstående arbete
och att ge de engagerade eleverna utökad inspiration och erbjuda möjlighet till mera kreativt
tänkande i skolmatematiken.
Som forskningsmetod används designforskning. Användning av problemsekvenser grundar
sig på viljan att utveckla det matematiska tänkandet och särskilt kvaliteten på reflektioner och
tänkande i anslutning till problem. Detta kan man åstadkomma med hjälp av problemlösning
så att man erbjuder eleverna goda frågeställningar och utmaningar och gärna också möjligheten att arbeta med litet mera omfattande problem än sådana som kan lösas inom några minuter.
Det har visat sig att det finns fördelar med att göra problemlösningen stegvis och lärarledd,
dvs. att ge eleverna möjligheter att diskutera med läraren mellan dessa steg.
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VARHAISKASVATUS
SMÅBARNSPEDAGOGIK
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Pj./Ordf./Chair: Ann-Christin Furu, Åbo Akademi
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Kehittyvän varhaiskasvatuksen haasteet kasvatusyhteistyölle
– taustalla vertaileva tutkimus
Janniina Vlasov, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Tutkimuksessa tarkastellaan ja vertaillaan kodin ja päivähoidon välisen kasvatusyhteistyön
sosio-kulttuurisia kytkentöjä sekä varhaiskasvatuksessa tapahtuneista muutoksia kahden vuosikymmenen aikana Suomessa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Tutkimus on osa ’Varhaiskasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa’ -projektia, jota johtaa Eeva Hujala Tampereen yliopistosta.
Vertailun painopiste on kulttuurin sisältä lähtevässä tarkastelussa ja tutkimuksen eräänä tavoitteena on rakentaa ja testata uudenlaista vertailevan tutkimuksen menetelmää (Reflective
Emic Analysis). Tutkimus pohjautuu kontekstuaaliseen paradigmaan (Tudge 2008; Hujala
1996) sekä ekologiseen teoriaan (Bronfenbrenner 1979). Vertailevan tutkimuksen metodologisena lähestymistapana sovelletaan emic–etic -asetelmaa, (Pike 1967; Berry 1989), jossa
tarkastelukulmana ovat kasvatusyhteistyön lokaalit ja globaalit kytkennät. Monimenetelmäinen tutkimusaineisto on kerätty vaiheittain vuosina 1991–2014. Kvantitatiivinen aineisto on
kerätty vuosina 1991 sekä 2011 kyselylomakkeilla ja vastaajina olivat 3–5 -vuotiaiden kokopäivähoitolasten vanhemmat ja kasvattajat. Deskriptiivisesti tulostettu kyselyaineisto toimi
lähtökohtana laadulliselle aineistolle, päiväkodinjohtajien focus group keskusteluille, joiden
tarkoituksena oli tuottaa lokaalia tietoa yhteiskunnallisten muutosten heijastumisesta kasvatusyhteistyöhön.
Tulosten perusteella kasvatusyhteistyön kehittymistä on muovannut vanhempien tietoisuuden
lisääntyminen varhaiskasvatuksesta sekä heidän kasvanut orientaationsa kuluttaja-asiakkaina.
Suomessa kasvatusyhteistyössä korostui avoimuuteen ja tasavertaisuuteen pohjautuva kumppanuusajattelu. Venäjällä vanhempien mahdollisuudet vaikuttaa varhaiskasvatukseen ovat
lisääntyneet, mutta yhteistyön toteutumista varjostaa edelleen alisteisuus professio-naalisen
varhaiskasvatuksen toteutukselle. Yhdysvaltojen tutkimuskontekstissa kerätty aineisto korosti
kasvatusyhteistyön yksipuolisuutta ja professionaalien korostunutta asemaa. Tutkimus ottaa
osaa kansainvälisesti vertailevaan varhaiskasvatuskeskusteluun ja pyrkii tuomaan esiin ajassa
muuttuvan kasvatusyhteistyön haasteita lastentarhanopettajien ammatil-liselle kehittymiselle.
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Collaborative practice, empowerment
and inclusive early childhood education
Sai Väyrynen, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto

The study explores the early childhood education (ECE) staff perceptions of in-service training, and how collaborative knowledge creation is used to improve practice in inclusive ECE
settings in one municipality through phenomenography. Observations and staff interviews
were analysed, and the results elaborated with the ECE special educators to construct a
framework of professionalism, inclusive education development, and perceptions of inclusion.
Engagement with the principles of inclusive education, and training, seem to strengthen selfefficacy. Successful use of new pedagogy reinforces the belief in inclusive ECE, and values
behind inclusion. This ‘cycle of positive professional development’ characterised EC educators who developed practice through collaborative inquiry.
‘Inclusive practice’ alone did not change staff perceptions of inclusive ECE. Organisational
changes through expansive learning emerged in centres where the staff perceived their work
as multifaceted, interactive problem-solving process related to various aspects of inclusive
education rather than separate daily solutions. Framing pedagogy in inclusive values changes
fundamentally staff understanding, and the functioning of the centres.
Staff training is highlighted in studies on inclusive education. Less research is devoted to
professional development and how evolving inclusive practice changes cultures of education
institutions. These findings contribute to the discussion of continuous professional development in ECE.
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Blivande barnträdgårdslärare på väg ut i arbetslivet – en studie av vad
studerande prioriterar i det kommande pedagogiska arbetet med barn
Johanna Still, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Mikaela Svanbäck-Laaksonen, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Idag avlägger barträdgårdslärarstuderande en pedagogiekandidat examen för att få en formell
behörighet och kunna arbeta som pedagogisk ledare i daghem och förskola. Syftet med denna
studie är att synliggöra blivande barnträdgårdslärares tankar om det kommande pedagogiska
arbetet med barn. Datamaterialet har samlats in genom enkäter och halvstrukturerade intervjuer med de blivande barnträdgårdslärarna under slutskedet av sina studier. Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i professionell kompetens. Den professionella kompetensen kan ses i det direkta yrkesutövandet och den har avgörande betydelse för hur vi definierar, analyserar och värderar en yrkesgrupps kompetens. Resultaten presenteras i kvalitativt
skilda beskrivningskategorier och det innebär att studien har en fenomenologisk ansats.
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Om meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan
pedagog och barn vid en skapande aktivitet i förskolan
Ann-Christin Furu, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Eva Ahlskog-Björkman, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Syftet med denna presentation är att synliggöra och diskutera den meningsskapande kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet i förskolan. Presentationen
baserar sig på resultaten från en studie som utgår från ett relationellt synsätt, där kommunikation och relation betraktas som grundförutsättningar för barns lärande. Det empiriska materialet hämtas från en videoobservation av en skapande aktivitet i förskolan. Till grund för analysen ligger en episod som synliggör kommunikationen mellan pedagog och barn kring barnets
skapade artefakt. Episoden analyseras med avseende på dels den mening barnet, genom
kommunikation, tillskriver sin skapade artefakt och dels de sätt på vilka pedagogen genom
kommunikation befrämjar detta meningsskapande. Resultatet visar att pedagogen genom olika kommunikativa strategier kan skapa en trygg och bekräftande relation till barnet. Hon bidrar också aktivt till barnets berättelse om den skapade artefakten, vilket inrymmer möjligheter till meningsskapande och lärande. Avslutningsvis diskuteras vikten av en ökad medvetenhet om de kommunikativa strategiernas betydelse som ett led i utvecklandet av pedagogers
professionalism vid skapande aktiviteter.
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Lärarnas målsättningar för slöjd i förskola och årskurserna 1–2
Eva Ahlskog-Björkman, Åbo Akademi
Juha Hartvik, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Barn i förskola och årskurs 1-2 i den grundläggande utbildningen har enligt styrdokumenten
möjligheter till mångsidiga praktiskt-estetiska verksamheter. Slöjd utgör en av dessa verksamheter. I pedagogiska sammanhang finns det förväntningar om att händelseförlopp som
involverar människan, material och verktyg samt den artefakt som skapas ska leda till olika
former av lärande. Det förväntade lärandet är föreskrivet i läroplanen medan anpassningen
och tillämpningen finns inom lärarens möjlighet till tolkning och utformning av den egna
verksamheten. Syftet med den aktuella studien är att undersöka lärares målsättningar med
slöjd för barn i 6-8 års ålder. Datamaterialet är insamlat från en fortbildningskurs i slöjd för
lärare i denna åldersgrupp. I analysen relateras utsagorna till slöjdens fyra aspekter från individ till omvärld. Resultaten förväntas ge insyn i hur lärarna tillvaratar möjligheter till mångsidigt lärande i slöjd. Resultaten ger underlag till fortsatt utveckling av slöjdämnet i förskola
och nybörjarundervisning.
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Kasvatuskeskeinen näkökulma varhaisvuosien mediakasvatukseen
Pekka Mertala, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Saara Pääjärvi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Media on alati läsnä päiväkodissa lasten puheissa, piirroksissa, kirjoituksissa, leluissa ja vaatteissa (esim. Pennanen 2009; Ruckenstein 2010). Lisäksi esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden uudistuksen myötä tieto- ja viestintätekniikka (TVT) tulee keskeiseksi osaksi
esiopetuksen oppimisympäristöä ja pedagogiikkaa (Opetushallitus 2014). Perus- ja täydennyskoulutuksen puutteellisuuden vuoksi mediakulttuurin ja -välineiden tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja perusteltu sisällyttäminen varhaiskasvatukseen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys (Mediakasvatus...2013; Pääjärvi & Mertala 2015).
Hanketyöstä, täydennyskoulutuksesta ja opettajankoulutuksesta kertyneiden aineistojen induktiivisen ja jatkuvaan vertailuun perustuvan analyysin (Glaser & Strauss 1967) perusteella
olemme havainneet, että varhaiskasvattajat usein: 1). ovat epävarmoja omasta mediasubstanssiosaamisestaan, 2). perustavat käsityksensä lasten mediataidoista yleistyksiin, 3). pitävät
mediakasvatusta ylimääräisenä työnä, 4). yhdistävät TVT:n akateemisten taitojen opetteluun
ja 5). tukeutuvat TVT:n käytössä perusopetuksesta omaksuttuihin malleihin.
Kärjistäen ilmaistuna kaikissa kategorioissa sana media saa käsiteparissa kasvatusta merkittävämmän roolin. Varhaiskasvatuksen yleiskasvattavan tehtävän näkökulmasta tilanne on paradoksaalinen. Väitämme, että yksi mahdollisuus tämän haasteen ylittämiseen on lähestyä substanssia, tässä mediaa, perustehtävästä eli kasvatuksesta käsin. Varhais-kasvattajilla on pienen
lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen asiantuntijoina jo valtaosa tarvittavista valmiuksista
laadukkaan mediakasvatuksen toteuttamiseen ja esitämme, että kasvatustietoisuuden (Hirsjärvi 1981) vahvistamisen kautta varhaiskasvattajat löytävät parhaiten työnsä ytimen suhteessa
mediakulttuuriin ja -välineisiin.
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“Playful learning in the brain”
Minna Törmänen, University of Helsinki, Department of Teacher Education
Nina Sajaniemi, University of Helsinki, Department of Teacher Education
Minna Huotilainen, University of Helsinki, CICERO, Brain, Learning and Education

The aim of this multidisciplinary research project between early education, neuroscience and
special education is to bring new information on the use of brain and physiological research
methods in day care centers and school environments in tasks relevant to playful learning.
Project compared the brain and physiology functions with children aged 4-5 years (N=24) in
two learning situations: An adult-guided training of executive functions and a free play situation. In the project we compared a set of portable devices: two different activity measurement
devices (actigraphs), two different heart-rate-variability measurement devices, and one portable EEG brain research measurement system. The aim was that the chosen devices were easy
to use, reliable, and comfortable. In addition to this there was cortisol measurements from
saliva. Another aim is to compare different data analysis methods for the sets of data. The
project gathered information from children on their experiences in using the devices and
physical measurements in general. Importantly, project will produce new knowledge on children`s cognitive and behavioral development.
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Nallematikka-ohjelma neljävuotiaiden lasten varhaisten
matemaattisten taitojen kehittäjänä
Minna Kyttälä, Turun yliopisto
Aino Mattinen, Turun yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti
Pekka Räsänen, Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki Instituutti
Minna M. Hannula-Sormunen, Turun yliopisto, Turku Institute for Advanced Studies
Anu Kajamies, Turun yliopisto
Erno Lehtinen, Turun yliopisto

Esikouluikäisiä nuorempien lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ja matemaattisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn tähtääviä interventio-ohjelmia on toistaiseksi olemassa
vähän. Nallematikka on 3-5 –vuotiaille lapsille soveltuva varhaisten matemaattisten taitojen
kehittämisohjelma, jonka ensimmäisessä vaiheessa luodaan perusta lukujen ja lukumäärien
käsittelemiselle ja toisessa vaiheessa keskitytään kielellisten laskemistaitojen kehittämiseen.
Nallematikka on suunnattu erityisesti lapsille, joilla on jo ennen esiopetusikää havaittavissa
ongelmia matemaattisten taitojen alueella. Sitä toteuttaa pääasiassa päiväkodin henkilökunta
mutta ohjelma sisältää myös lasten vanhemmille suunnattuja materiaaleja ja ohjeita. Esitys
pohjautuu interventiotutkimukseen, jossa tutkittiin Nallematikan vaikutuksia neljävuotiaiden
riskilasten varhaisiin matemaattisiin taitoihin. Lapset (N=66) oli jaettu kolmeen ryhmään: 1)
Nallematikkainterventio, 2) Jänistarinat, aktiivinen kontrolliryhmä ja 3) vuotta nuorempien
lasten kontrolliryhmä. Lasten taitojen kehittymistä intervention aikana seurattiin neljällä eri
mittauskerralla (alkumittaus, välimittaus, loppumittaus, viivästetty loppumittaus). Intervention kesto oli 6,5 kuukautta.
Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että interventio vaikutti positiivisesti varhaisilta matemaattisilta taidoiltaan erittäin heikkojen lasten kardinaalikäsitteen kehittymiseen.
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KÄSITYÖKASVATUS/KÄSITYÖTIEDE
SLÖJDPEDAGOGIK/ SLÖJDVETENSKAP
Pj./Ordf./Chair: Mia Porko-Hudd, Barbro Sjöberg, Åbo Akademi
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Seitsemäsluokkalaisten oppilaiden käsityksiä käsityön opiskelusta
Antti Hilmola, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Yksi tämän tutkimuksen keskeisiä tavoitteita on osoittaa, että käsityön oppiaineen opetuksen
painopisteen siirtäminen alkuopetukseen on koulutuspoliittisesti vakava virhe. Käsityön opetuksella on perusteltu asema jokaisella perusopetuksen luokka-asteella ja erityisesti yläluokilla, jolloin oppilaat alkavat suuntautumaan jatko-opintoihin. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena
on osoittaa, että käsityön opetukseen liittyvät opetusjärjestelyt pitäisi arvioida uudelleen siten,
että niissä huomioidaan entistä paremmin oppilaiden kiinnostus ja taipumus erilaisten käsityötehtävien tekemiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 eivät lupaa tähän
minkäänlaista parannusta aikaisempaan.
Tutkimusaineisto on kerätty lukuvuoden 2013–14 aikana. Tutkimus edustaa määrällistä tutkimusotetta ja tiedonkeruussa on käytetty Survey -tyyppistä viisiportaista valmista mittaria,
jota muun muassa Opetushallitus on käyttänyt eri arviointien yhteydessä. Mittari on sovellus
alkuperäisestä Fennema–Shermanin (1977) asennetestistä. Tutkimukseen osallistui 59 peruskoulua eri puolelta Suomea. Tutkimusaineisto käsittää yhteensä 982 oppilaan huoltaja-, opettaja- ja oppilastiedot. Tässä yhteydessä mielenkiinto kohdistuu oppilaiden asenteisiin ja käsityksiin. Tutkimusaineiston analysointiin käytetään parametrittomia toisistaan riippumattomien
otosten vertailuun tarkoitettuja testimenetelmiä, kuten Mann Whitneyn U -testi, Kruskal–
Wallisin testi ja ristiintaulukointi.
Tulokset osoittavat, että poikien ja sisällöllisesti painottuneeseen käsityön opetukseen osallistuneiden oppilaiden käsitykset ja asenteet omista käsityön taidoista, oppiaineen hyödyllisyydestä ja oppiaineen kiinnostavuudesta ovat myönteisempiä kuin muiden oppilaiden. Tulokset
ilmentävät myös mielenkiintoista sukupuolten välistä vaihtelua käsityksissä ja asenteissa, kun
taustamuuttujina ovat äidinkielen ja matematiikan todistusarvosanat.
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Käsityön seudullinen opetussuunnitelmaprosessi Saamelaisalueella:
Käsityöopettajien kokemuksia opetussuunnitelmauudistustyöstä
OPS2016- prosessissa
Katri Juusola, Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Tässä tutkimuksessa selvitetään miten Saamelaisalueen seudullinen, käsityön kirjallinen opetussuunnitelma muodostuu valtakunnallisten opetussuunnitelmien pohjalta. Opetussuunnitelma voidaan teoreettisesti jakaa neljään tasoon. Ylin taso, kirjallinen opetussuunnitelma (valtakunnallinen, seudullinen ja paikallinen) ohjaa tarkoitettua opetussuunnitelmaa, joka on opettajan tulkintaa kirjallisesta opetussuunnitelmasta. Tulkinta näkyy toteutuvassa ja oppijan kokemassa opetussuunnitelmassa. Tutkimukseni kohdentuu kirjallisen ja opettajan tulkitseman
opetussuunnitelman tasoille. Opettajien itse laatima seudullinen ja paikallinen opetussuunnitelma, jotka on opettajien tulkintaa valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta, loiventavat tasojen välistä kuilua ja siinä onnistuessaan tekee opetussuunnitelmasta todellisen työkalun opetukseen.
Tutkimusaineisto on kerätty lukuvuonna 2014-2015. Tutkija toimii tutkijana ja tutkittavan
ryhmän jäsenenä, käsityön opettajana Sodankylän kunnassa. Saamelaisalueen käsityönopettajien lisäksi ryhmässä on työskennellyt Savukosken ja Kittilän kunnan käsityönopettajia.
Uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön 2016 syksyllä. Käsityön osalta valtakunnallinen
opetussuunnitelma muuttaa oppiaineen luonnetta oppilas- ja prosessikeskeisemmäksi ja murtaa lopullisesti teknisentyön ja tekstiilityön välisen muurin. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
ja monimateriaalinen käsityö luo haastetta opetussuunnitelmien laadintaan. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajien opetussuunnitelmaprosessi lähtee käytännön tasolta ja
käytäntö mielessä eli mitä luokassa konkreettisesti tapahtuu ja mitä tuotteita valmistetaan.
Seudullinen työryhmä ei kuitenkaan halunnut tehdä seudullista opetussuunnitelmaa liian sitovaksi, vaan keskustelu käsityön tehtävästä, mitä se merkitsee saamelaisalueen kunnille ja
yleensä Lapin alueella, osoittautui keskeiseksi. Tärkeäksi arvoksi nousi luonto ja sen vaikutus
opetukseen.
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Teknisen työn naisopettajat käsityön opetuksen uudistajina
Sonja Niiranen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Teknologia-alojen koulutuksessa ja työelämässä naisia on yhä vähän ja naisten haluttomuus
hakeutua teknisiin ammatteihin on todettu useissa aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimukseni
tavoitteena on pyrkiä selvittämään millaisia sukupuolittuneita prosesseja saattaa ilmetä naisten opiskellessa ja työskennellessä teknologiapainotteisessa, maskuliinisessa maailmassa.
Tarkastelun kohteena on tarkemmin tutkia naisten kokemuksia liittyen tekniseen työhön ja
teknologiakasvatukseen. Tutkimusaineisto koostuu seitsemän teknistä työtä perusopetuksen
luokilla 3–9 opettavan naisopettajan haastattelusta. Aineiston on kerätty käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelua marras- joulukuussa 2014.
Tulokset paljastivat, että kaikki nämä naiset olivat kokeneet sukupuolittuneita prosesseja joko
koulu- ja/tai opiskeluaikoinaan, mutta erityisesti työelämässä hakiessaan työtä tai toimiessaan
teknisen työn opettajana. Nämä prosessit (vrt. Acker, 1990) ovat liittyneet miesten ja naisten
väliseen työnjakoon, teknisten alojen symboleihin ja vuorovaikutukseen. Perusopetus koskettaa jokaista ihmistä ja on siten merkittävä tekijä yhteiskunnan rakenteiden muodostajana ja
uudistajana. Jotta teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opintoja voitaisiin kehittää tyttöjä
innostavampaan suuntaan ja saada siten ehkä myös teknologia-aloille enemmän naisia, olisi
erittäin tärkeää huomioida tässä tutkimuksessa esitettyjen tekijöiden merkitys tyttöjen teknologia-aloille hakeutumiselle ja millä tavoin näitä käytäntöjä voitaisiin muuttaa.
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Välmående genom slöjdverksamhet
Barbro Sjöberg, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Forskning idag visar på ett positivt samband mellan slöjdverksamhet och fysiskt och psykiskt
välbefinnande. Kaukinen (2009, s. 7–8) lyfter fram slöjdens betydelse ur tre olika perspektiv,
nämligen beredskap för arbetslivet, beredskap för att behärska vardagen samt beredskap att
genomleva livskriser. Det är utgående från de två senare perspektiven som sambandet mellan
slöjdverksamhet och fysiskt och psykiskt välbefinnande utgör problemområdet i föreliggande
studie.
I samband med den internationella stickdagen The World Wide Knit in Public Day 8.6.2013
anordnades i Kristinestad ett evenemang kallat Stickfrossa – Neuloosi. Föreliggande studie
grundar sig på den föreläsning Ett liv utan stickor och garn, är det möjligt? som skribenten
höll under den internationella stickdagen samt på ett datamaterial som samlades in under evenemanget. I föreläsningen diskuterades både vetenskapligt och pragmatiskt hur stickning och
virkning kan påverka vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Även tradition, kultur och
aktivism som olika dimensioner av sticknings- och virkningsaktivitet tangerades under föreläsningen.
Syftet med det insamlade datamaterialet, frågeformulär med dels fasta svarsalternativ och dels
öppna frågor, är dels att kartlägga hur deltagarna ser på sin egen stick- och/eller virkverksamhet, vad är den primära och den sekundära målsättningen med verksamheten, dels att ta reda
på respondenternas tankar kring hur stick- och virktraditioner kunde föras vidare till kommande generationer och vikten av sociala sammankomster kring stick- och virkverksamhet.
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AISTISUUS, KEHOLLISUUS JA KOKEMUKSELLISUUS
SINNLIGHET, KROPPSLIGHET OCH UPPLEVELSE
THE SENSES, THE BODY AND EXPERIENTIALITY
Pj./Ordf./Chair: Eeva Anttila, Taideyliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Esikoululaiset nykyvalokuvataiteen tulkitsijoina
– Varhainen kuvataidekasvatus esteettisen toimijuuden
ja kulttuurisen osallisuuden tukijana
Mari-Jatta Rissanen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Tutkimuksen tarkoitus
Kuvien ja erilaisten kuvantuotantoteknologioiden määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä uusiin mittoihin. Jo varhain lapset ovat erilaatuisten ja eri tarkoitusperiä varten tuotettujen kuvien katselijoita ja käyttäjiä. Digitaalisen valokuvauksen helppous ja nopeus ovat
tehneet valokuvasta vaivattoman tavan ilmaista itseä, rakentaa identiteettiä ja osoittaa johonkin kuulumista (Setälä 2012, Seppänen & Väliverronen 2013, Wang & al. 2014). Tutkimuksessani tarkastelen esikoululaisia nykyvalokuvataiteen tulkitsijoina, esteet-tisen toimijuuden (Bonsdorff 2009) ja kulttuurisen osallisuuden (Rusanen & al. 2012) näkökulmista.
Toimijuuden käsitän tilanteisena (Holland & al. 1998) ja vuorovaikutus-suhteissa neuvoteltuna (Mayall 2002) prosessina. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä esikoululaisista nykyvalokuvataiteen yleisönä ja valokuvailmaisusta tapana tuottaa merkityksiä, tulla
kuulluksi ja nähdyksi.
Menetelmät
Tutkimukseni on kvalitatiivinen, aineistolähtöinen tapaustutkimus, jonka lähtökohtana on
päiväkodin esikouluryhmässä toteutettu nykyvalokuvataiteen työpajasarja. Tutkimusaineisto
koostuu työpajoissa käydyistä keskusteluista ja lasten ottamista valokuvista. Analysoin niitä
kulttuurisesti rakentuvina diskursseina, tapoina uusintaa ja uudistaa sosiaalista todellisuutta
(Wetherell & al.2001). Puheen ohella kiinnitän huomiota lasten tulkintatapojen monikanavaisuuteen.
Odotetut tulokset ja merkitys tieteenalalle
Kasvatustieteen päivillä 2015 esittelen alustavia tutkimustuloksia lasten tekemistä valokuvatulkinnoista. Kuvallistuneet kasvuympäristöt ja yhteiskuntaan sitoutunut nykytaide edellyttävät kuvataidekasvatukselta uudenlaisia sisältöjä (Varto 2013, McClure 2011, Sunday 2015).
Tutkimuksellinen keskustelu aiheesta on varhaisen kuvataidekasvatuksen kontekstissa ollut
kuitenkin vähäistä. Lapsuudentutkimuksen, taidekasvatuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kentille sijoittuva tutkimukseni tarjoaa näin ollen tärkeän avauksen.
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Oppilastöiden välittämä kuvataideopetuksen mieli ja merkitys
muuttuvassa lukiokoulutuksessa
Marjo Autio-Hiltunen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Lukion tehtävä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet jatko-opintoihin.
Kuvataiteen osalta pakollisia kursseja on 1–2 riippuen opiskelijan tekemistä musiikin opintovalinnoista. Ylioppilaskirjoituksiahan ei taideaineissa voi suorittaa, mutta kirjoituksia korvaa
diplomikurssi, josta voi saada lisäpisteitä jatko-opintoihin haettaessa. Kuinka lukion kuvataiteen opettaja mieltää työnsä, onko lukio kasvun paikka, tarjoaako taide eheyttäviä, mieltä
virkistäviä elämyksiä teoriaopintojen lomassa tai saavatko tulevat suunnittelijat, visuaalisille
aloille aikovat taiteesta työkalun opiskeluunsa ja innoituksen ammattiinsa?
Koulurakennuksen tyhjentäminen ja opettajan eläkkeelle siirtyminen toivat minut ainutlaatuisen kuva-aineiston pariin. Taideopetuksen opetussuunnitelmatekstit ovat niukat ja hyvin yleisellä tasolla, joten kukin opettaja luo opetuksen omannäköisekseen. Millaisia esteettisiä elämyksiä, sukelluksia kuvakulttuureihin lukiokoulutuksen taiteen opiskelu tarjoaa? Millaisena
opettaja näkee ja kokee taideopetuksen, mikä on kuvataiteen merkitys lukiolaiselle? Näitä
kysymyksiä olen pohtinut lajitellessani ja kuvatessani lukion kuvataideopettajan kanssa hänen
parinkymmenen vuoden aikana teettämiään oppilastöitä. Haastatellessani opettajaa kuvatiedostojen järjestämistä ja näyttelymateriaalin valintaa varten hahmottui oppilastöistä linjauksia,
tavoitteita ja tehtäviä, jotka toistuivat varioiden vuosien myötä. Tehtäviä, muokataan ryhmälle,
opetuksen ajankohdan ja materiaalitilanteen mukaan. Kiinnostukseni suuntautuu kuvien välittämään kontekstitietoon ja erityisesti tietoon teettäjästä ja hänen taide- ja kasvatusnäkemyksistään. Oppilastöitä tutkien ja niihin liittyviä opettajan haastattelu- ja keskusteluaineistoja
analysoiden pyrin avaamaan opettajan käsitystä taiteesta, kuvakulttuurista, hänen omaksumaansa hiljaista tietoa kasvatuksesta, koulumaailman muutoksista vuosituhannen vaihteessa.
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Soiva pinta ja Sibelius
– integroivan taidekasvatuksen ja uuden teknologian kokeilua
Inkeri Ruokonen, Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Esitys liittyy tapaustutkimukseen, joka kuvaa Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen
taito- ja taidekasvatuksen sivuaineen opiskelijaryhmän taidekasvatusproduktion vaiheita yhteisöllisen design oppimisen ja taiteiden välisen integraation kautta tarkasteltuna. Ateneumin
taidemuseossa toteutetut integroivat taidetyöpajat liittyivät Sibeliuksen juhlavuoden teemaan,
jossa kehiteltiin integroivan taidekasvatuksen ja uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia
taidemuseon toimintaympäristössä. Tutkimusongelmana oli selvittää opiskelijoiden kokemusten kautta aukeavaa luovaa oppimisprosessia eli sitä, miten he rakentavat eheyttävän taideproduktion käyttäen integroivaa taidepedagogiikkaa ja uuden teknologian mahdollisuuksia
sekä visuaalisen ajattelun strategian periaatteita taideteoksen tarkasteluun ja taidetyöpajatyöskentelyyn lasten kanssa.
Tutkimusaineistona ovat opiskelijoiden produktiopäiväkirjat sekä havainnointi- ja videotallenteet. Aineistoa on analysoitu laadullisella teorialähtöisellä sisällön analyysillä. Opiskelijat
käyttivät musiikkia, draamaa, kuvallista ilmaisua ja uutta teknologiaa taidepedagogisilla museokierroksilla esi- ja alakouluikäisten lapsiryhmien kanssa. Työskentelyyn yhdistettiin visuaalisen ajattelustrategian mukaista taidemuseopedagogiikkaa sekä lasten taidetyöpajatyöskentelyä. Taidemuseo koettiin toimintaympäristönä inspiroivaksi, poikkitaiteellinen lähestymistapa sekä uuden teknologian yhdistäminen rikastuttivat taidepajatyöskentelyä ja näyttelyn
Sibelius-teemaan tutustumista. Kokeilu rohkaisee jatkamaan poikkitaiteellista työskentelyä,
uuden teknologian hyödyntämistä ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten kulttuurilaitosten kanssa.
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Erityisoppilaan toimijuuden kehittyminen
musiikkiliikunnan opetuksessa
Katja Sutela, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityisoppilaat kohtaavat läpi elämänsä monia haasteita liittyen oppimiseen ja sosiaalisiin
tilanteisiin. Nämä kokemukset muokkaavat heidän käsitystään itsestä sekä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaa elämää koskeviin päätöksiin. Oman itsensä ja kehollisuutensa
kohtaaminen on prosessi, joka voi tukea yksilön minä-käsitystä ja toimijuutta sekä niiden
kehittymistä. Kehollinen vuorovaikutus musiikin kanssa voi herättää ja muuttaa yksilön ajattelua ja toimintaa sekä ihmisen suhtautumista itseensä ja toisiin.
Tämän etnografisen tapaustutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kehollisen musiikin kokemisen ja toimijuuden kehittymisen yhteyttä erityisnuorten parissa. Tässä tutkimuksessa
toimijuus merkitsee kykyä tunnistaa eri vaihtoehtoja ja toimia niiden mukaisesti niin musiikillisessa kuin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Teoreettisessa viitekehyksessä
yhdistyvät fenomenologinen näkökulma subjektista toimijana (being-in-the world) ja ne affektiiviset prosessit, joiden kautta vuorovaikutus lähikehityksen vyöhykkeessä (ZPD) havaitaan, omaksutaan ja ilmaistaan. Aineisto kerätään opettamalla erityiskoulun 8.-9. luokkalaisille musiikkiliikuntaa yhden lukuvuoden 2015–2016 ajan, videoimalla, haastattele-malla ja
keräämällä muuta etnografista aineistoa.
Tutkimus kytkeytyy oppimisen ja mielen ns. keholliseen käänteeseen ja antaa kontribuution
musiikkikasvatuksen mutta myös laajemmin pienryhmissä tapahtuvan kasvatuksen ja muun
toiminnan teoriaan. Tutkimus myös nostaa esille erilaiset oppijat ja tarpeen erityismusiikkikasvatuksen teorian ja käytänteiden kehittämiseen.
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Engaging all learners through the arts: The possibilities multimodal,
collaborative learning in fostering equality in schools
Eeva Anttila, University of the Arts Helsinki

This presentation discusses how arts education and arts-infused pedagogies may foster inclusion, participation, equity and equality in schools, and how schools can overcome risks that
traditional, disengaging classroom instruction poses for many learners. Based on increasing
research evidence, engagement in multimodal, embodied and collaborative activities seems to
support readiness for learning, a sense of agency, social cognition, and social coherence. Also, arts-infused pedagogies seem to be especially beneficial for at-risk and marginalized
groups. The presentation also introduces a recently launched research project that investigates
how multimodal, arts-infused participatory pedagogical approaches may provide learning
opportunities for all and improve the social atmosphere at schools, impacting pupils’ wellbeing.
This project, funded by the Strategic Research Council, supports the implementation of the
recently revised National Core Curriculum (2014), which emphasises collaborative learning
and equality. The “Arts@School” team is one of six teams of this large consortium project,
entitled “Arts as public service: Strategic steps towards equality” (ARTSEQUAL). The team
creates collaborative learning laboratories where pupils, teachers and researchers co-design
new possibilities for multidisciplinary experimentation. It uses a mixed-method design where
pedagogical approaches are co-developed through participatory processes; where the mechanisms that maintain inequality in schools are identified; and where school communities as
creative learning organizations that foster social inclusion, agency and engagement are systemically developed.
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“I” PERFORM “WE”
Writing, speaking, dancing a learning–teaching situation in dance
Anita Valkeemäki, University of the Arts Helsinki, Theatre Academy
With this performance lecture, I will explore: How to tell one’s story? How to assemble/reconstruct/change own practice of sharing academic inquiry? How to share one’s own
teaching and research interests, methods and approaches that are so vivid and unstable? How
to tell a story where “I” is a participant, affected and affecting, stepping over a threshold,
making a transition? How to tell a story where “I” exists only through “we”? In this improvised performance I reach towards performative-I and place myself in relation to
body/I/we/word (Spry 2011). From there, I wish to open a moment for an encounter where we
can feel/move/think/speak in slightly different way than it might have been the moment before.
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TAIDEPERUSTAINEN TUTKIMUS KASVATUSTIETEISSÄ
KONSTBASERAD FORSKNING INOM UTBILDNINGSVETENSKAP
ART-BASED EDUCATIONAL RESEARCH
Pj./Ordf./Chair: Raisa Foster, Art-Eco Project
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Teaching Intertextuality: An Artistic Inquiry Approach
Kai Lehikoinen, University of the Arts Helsinki, Performing Arts Research Centre Tutke,

Located on the interface between dance pedagogy, university pedagogy and artistic research,
this paper addresses an artistic inquiry on intertextuality in dance. Seeing artistic research as
'boundary work' (Borgdorf 2010) the aim was to investigate, how artistic inquiry could provide a means to teach intertextuality in interpreting and reading dances (Foster 1986; Adshead-Lansdale 1999) to doctoral students in a programme on artistic research.
A film version of Lloyd Newson’s Enter Achilles (1996) served as a starting point for the
investigation. Based on it, the students co-created an installation that helped them trace intertexts that related to the choreography. The installation as a pedagogical tool encouraged the
students to move between different intertexts and create improvised readings to grasp how
selected themes in the choreography relate to wider social and cultural topics.
The examination of the dance film in the context of arts university pedagogy reframed the
film and extended its function from a mere art object to a complex hybridity where the art
object transformed to a source for co-reflection and co-creation in artistic research, and a pedagogical tool to demonstrate theory. Materiality of the approach helped the students grasp the
intertextual complexity of the themes in the film.
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Marjamatkoilla ja kotipalkisilla – Taideperustainen toimintatutkimus
taiteilijan osallistumisesta ympäristöpoliittisiin keskusteluihin
Maria Huhmarniemi, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Marjamatkoilla ja kotipalkisilla -tutkimukseni tavoitteena on taiteilija-tutkija yhteistyön ja
taideperustaisen toimintatutkimuksen kehittäminen. Tutkimuskysymys on: ”Miten nykytaiteilija voi osallistua ympäristöpoliittisiin keskusteluihin taiteen keinoin?”
Olen toteuttanut tutkimukseni taideperustaisena toimintatutkimuksena, joka on toimintatutkimuksesta, nykytaiteesta ja yhteisöllisestä taidekasvatuksesta juonnettu tutkimuksellinen lähestymistapa. Tavoitteena on kehittää taiteilija-tutkijan tai taiteilija-opettaja-tutkijan menetelmiä
ja työtapoja tai hakea ratkaisuja ympäristöissä ja yhteisöissä tunnistettuihin ongelmiin tai
tulevaisuusvisioihin. Tutkimus etenee sykleissä, jotka sisältävät suunnittelua, teoreettista taustatyötä, taiteellista työskentelyä tai vastaavia interventioita, reflektoivaa tarkastelua, käsitteellistämistä ja tavoitteiden täsmentämistä. Tutkimusprosessi ja -tulokset dokumentoidaan. Prosessin analyysin aineistoa ovat tuotetut taiteelliset produktiot sekä toiminnan ja kokemusten
havainnot ja dokumentit.
Tutkimukseni taiteelliset osat ovat raamittaneet tutkimussyklit. Särkyvää-näyttelyssä tavoitteeni oli yhteistyö biologien kanssa. Aiheena oli kysymys, joka liittyi luonnonsuojeluun ja
vesivoiman rakentamiseen. Marjamatkat-ryhmänäyttely liittyi ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja paikallisten marjastajien ristiriitoihin, mihin tavoitteena oli avata dialogia.
Kotipalkisilla-näyttelyssä käsittelin maankäytön ristiriitoja ja pyrin tulkitsemaan ja esittämään
tutkimustietoa.
Nykytaiteilija voi osallistua ympäristöpoliittisiin keskusteluihin monista eri intentioista. Nykytaiteessa voi tulkita ympäristötutkimusta ja välittää sitä yleisölle taiteen kielellä. Taiteessa
voi nostaa esiin syrjään jääneitä tarkastelukulmia, joilla luonnonsuojelua perustellaan. Taideprojektit voivat avata vuorovaikutusta ympäristökonflikteihin. Ympäristö-poliittiset taideteokset voivat herättää yleisön tunteita ja omakohtaisia kokemuksia. Tutkimukseni merkitykset
liittyvät taide- ja tiedeopintoja integroivaan ympäristö-kasvatukseen, nykytaiteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteistyöhön sekä taideperustaiseen ympäristötutkimukseen ja tiedeviestintään.
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Porosaamelaisten nykypäivää taideperustaisen tutkimuksen valossa
Korinna Korsström-Magga, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa taideperustainen tutkimus kohdistuu pohjoisen olosuhteisiin. Pohjoisessa toiminnan perustana on ollut taiteen voimaannuttava vaikutus ja sen
tuloksena henkinen hyvinvointi, joka edistää pohjoista kulttuuri-identiteettiä ja toimii dekolonisaationa. (Hiltunen, Mirja 2009, Jokela, Timo 2008) Taidekasvatuksen malli tutkia yhteisöjä kontekstuaalisesta, tilannekohtaisesta ja paikkasidonnaisesta näkökulmasta on menetelmä,
jolla yliopisto kohtaa pohjoista ympäristöä käytännössä. (Jokela, Timo 2008)
Tutkimuksessani nostan esille poronhoitajien arkea nykypäivänä. Poronhoitoon kohdistuu
vuosien saatossa yleistäviä käsityksiä ja ennakkoluuloja. Varsinkin nykyinen poronhoito elää
jatkuvassa muutoksessa, jossa moderni maailma ja talous asettavat paineita työn kannattavuudelle. Toisaalta poronhoito ei ole pelkästään työ. Se on saamelainen kulttuuri-perinne ja elämäntapa, joka sitoo pohjoisen sukuja, perheitä ja kyläyhteisöjä tiiviisti yhteen. Poronhoidon
elinvoimainen tulevaisuus näyttää kuitenkin epävarmalta. Nuoret eivät pidä poronhoitoa kannattavana elinkeinona ja hakeutuvat joko osittain tai kokonaan eri ammatteihin. Aikaisempaa
hyvin tiivistä työyhteisöä uhkaa särö ja hajaantuminen.
Tässä taideperustaisessa tutkimuksessa toiminnan lähtökohtana ovat poronhoitajien itse ottamat näppäilykuvat. Poronhoitajat dokumentoivat ja informoivat näppäilykuvilla työtään.
Toiminta yhdistää, rakentaa identiteettiä ja luo ihmisten välille vuorovaikutusta. Näppäilykuvat käytetään tutkimusmateriaalina ja toimivat tutkimushaastatteluiden virikekuvina. Tämän jälkeen kuvat työstetään taideteoksiksi tutkimukseeni liittyviin näyttelyihin. Taidekasvatuksen toiminnalla on voimaannuttava vaikutus työyhteisölle ja se rakentaa siltoja poromiesyhteisön ja valtakulttuurin välille.
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KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ KASVATUS
UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Pj./Ordf./Chair: Arto O. Salonen. Helsingin yliopisto, Irmeli Palmberg, Åbo Akademi
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Tutkimusperustaisia suuntaviittoja perusopetuksen kestävän
kehityksen kasvatukseen
Anna Uitto, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmenen (2005-2014) on päättynyt. Vaikka kestävä
kehitys on monella tavalla otettu huomioon koulujen toiminnassa, sen vaikutuksia arvioivaa
tutkimusta oppilaiden kannalta on tehty vähän. Tässä esityksessä luodaan katsaus siihen, mitä
kotimainen SEED -tutkimushanke ja siihen liittyvä kansainvälinen tutkimus ovat tuoneet
esille tekijöistä, joilla on merkitystä kestävän kehityksen kasvatuksen oppimistavoitteiden
toteutumisessa. Kotimainen kvantitatiivinen rakenneyhtälömallinnusta käyttävä tutkimus
osoitti, että kun oppilaiden kestävään kehitykseen liittyvät koulukokemukset vaikuttivat
myönteisesti heidän arvoihinsa, normeihinsa ja pystyvyysuskomuksiinsa, nämä sisäiset tekijät
edistivät heidän omia, kestävän kehityksen mukaisia aikomuksiaan ja toimintaansa myös koulun ulkopuolella.
Tärkeimpiä olivat osallisuuskokemukset koulun toiminnassa ja hyvinvointiin liittyvät aktiviteetit. Huomionarvoista on, että ekologiseen kestävyyteen liittyvien koulukokemusten vaikutus oppilaiden sisäisiin tekijöihin ja siten myös koulun ulkopuoliseen toimintaan oli vähäistä.
Koska ekologisen kestävyyden ymmärtäminen ja sen mukainen toiminta ovat oleellisia kestävässä kehityksessä, ja ekologinen ulottuvuus on myös kouluissa painotettu asia, on erittäin
tärkeää uudelleenarvioida ja kehittää opetusta. Osallisuus, prososiaalisuus ja niihin liittyvien
pystyvyyskokemuksien vahvistaminen tulisi liittää vahvemmin ekologiseen ulottuvuuteen.
Kotimainen ja kansainvälinen tutkimus myös osoitti, että koulujen osallistuminen ulkoisiin
kestävän kehityksen ohjelmiin ei erityisesti edistänyt oppilaiden myönteisiä asenteita tai kestävän kehityksenmukaista toimintaa, vaikka koulun toimintakulttuuri saattoi muuttua. Tutkimuksen osoittavat, että oppilaiden kestävän kehityksen oppimista arvioivaa tutkimusta ja
tutkimukseen perustuvaa kehittämistä olisi lisättävä.
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Nordiska klasslärarstuderandes förståelse av begrepp och processer i
ekologi och miljöfrågor som grund för utbildning för hållbar utveckling
Irmeli Palmberg, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Gunnar Jonsson, Luleå tekniska universitet
Eila Jeronen, Uleåborgs universitet
Eija Yli-Panula, Åbo universitet

Lärarnas egen förståelse är av överordnad betydelse för vad deras elever får möjligheter att
lära sig. En utbildning med god kvalitet förutsätter nämligen att lärarna har tillräckliga kunskaper och färdigheter att planera och genomföra en meningsfull undervisning (Abell, 2007;
Jarvis & Pell, 2004; Vikström, 2005). Syftet med undersökningen är att med hjälp av ett
kvantitativt kunskapstest (N=379) och kvalitativa intervjuer (N=48) utreda hur blivande lärare
i tre nordiska länder tänker kring baskunskaper och lärarkompetens i ekologi och miljö i relation till deras intresse för naturen och naturvetenskaperna i allmänhet, och specifikt för miljöfrågor och hållbar utveckling. Med baskunskaper i ekologi avses sådan kunskap och förståelse
som lärare behöver för att i sin undervisning kunna förklara grundläggande ekologiska processer.
Resultatet visar många brister och missuppfattningar hos de blivande lärarna, trots att de anger ett intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling. Enligt den stora majoriteten finländska
lärarstuderande (upp till 98 %) utgjorde de flesta testade temaområden baskunskap, medan
motsvarande procent för de danska studerandena var endast ca 50. Resultaten om blivande
lärares många missuppfattningar och bristande kunskapsnivå i naturvetenskapligt tänkande
ger all anledning att inkludera mer tid för naturvetenskapliga ämnen i lärarutbildningen för att
uppnå läroplansmålen för skolan.
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Opettajan työ, kestävä koulukulttuuri ja uusliberalistinen paradigma
Niina Mykrä, Tampereen yliopisto

Esityksessä pohditaan opettajan työtä koulun muutoksen ja kestävän koulukulttuurin näkökulmasta uusliberalismin kritiikin valossa, ja se liittyy esittäjän meneillään olevaan laadulliseen väitöstutkimukseen. Koko tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajan oppimisen
näkökulmasta tilanteita, joissa kestävän elämäntavan edistäminen koulussa on luontevinta.
Samalla etsitään koulukulttuurin piirteitä, jotka edistävät ja estävät kestävyyttä. Tutkimus
linkkiytyy perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan, jossa kestävä elämäntapa on keskeinen käsite.
Opettajat pitävät pääsääntöisesti ympäristökysymyksiä tärkeinä mutta hankalina. Ratkaisuksi
tarjotaan täydennyskoulutusta, vaikka tiedon puutetta enemmän ongelmana ovat koulukulttuurin piiloiset käytännöt. Löytyisikö ratkaisu valistuksen sijaan palaamalla aikuiskoulutuksen
juurille sivistykseen, joka voi olla sosiaalisen verkoston oppimista ja yhteisten merkitysten
luomista?
Kestävän elämäntavan kysymykset eivät nouse keskusteluun koulun hektisessä arjessa, koska
asiasta ollaan periaatteessa yhtä mieltä. Yhteistä aikaa kestävän elämäntavan edistämiselle on
hankala löytää. Opettajan työn uudenlaisen rytmittämisen lisäksi dialogi on keskeistä, sillä
tiedot, arvot ja kompetenssit kehittyvät sen kautta. Tärkeää on luoda aidon yhteistyön tiloja
keskustelulle ja työn uudenlaiselle jakamiselle.
Vallitseva uusliberalismin kritiikki aikuiskasvatuksen ja ympäristökasvatuksen tutkimuksen
keskusteluissa on usein yksiöpuhetta. Ympäristön tila ei kuitenkaan odota yksilöiden valaistumista. Voiko samanaikaisesti suhtautua kriittisesti uusliberalismiin ja käyttää uusliberalismin mekanismeja sitä itseään vastaan ympäristön puolesta vahvistamalla niitä tilanteita, joissa
kestävä koulukulttuuri toteutuu jo nyt? Voisiko ekososiaalinen sivistys ja uutta luova oppiminen syntyä koulussa yhteisen tekemisen kautta samanarvoisessa vuorovaikutuksessa kaikkien
toimijoiden voimin?
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Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä
edistävän kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005–2014 yhteydessä
Jani Siirilä, Helsingin yliopisto,Opettajankoulutuslaitos

YK julisti vuosikymmenen 2005–2014 kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmeneksi. Yhtenä vuosikymmentavoitteena oli, että kestävä kehitys sisällytetään kansallisesti koulutusjärjestelmän läpäisevästi opetussuunnitelmiin. Suomessa YK:n vuosikymmentavoitteita toteuttaa RCE Espoo – asiantuntijaverkosto.
Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena oli, miten koulutusjärjestelmän läpäisevästi opetussuunnitelmiin sisällytetty kestävän kehityksen käsite tulkitaan. Tutkittavat valikoituivat RCE
Espoo -asiantuntijaverkostoon kuuluvien organisaatioiden 26 edustajasta. Tutkimus tarkastelee, miten tutkittavat ymmärsivät kestävän kehityksen integroidun käsitteen, joka sisältää
ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet. Tutkittavat haastateltiin ja
aineisto analysoitiin käsitekarttamenetelmän avulla.
Tutkittavien tulkinta kestävän kehityksen käsitteestä oli sisällöllisesti rikas ja moniulotteinen.
Tulkinnassa painottui kestävän kehityksen osa-alueet, ekologisen kestävyyden tulkinnassa
luonnonvarojen kestävän käytön näkökulma, taloudellisen kestävyyden tulkinnassa näkökulma rajallisen planetaarisen resurssin varaan rakentuvasta kestävästä taloudesta ja sosiaalisen kestävyyden tulkinnassa hyvinvointiyhteiskunta.
Tutkittavien tulkintaa kestävän kehityksen ideasta vertailtiin Suomen yhteiskuntasitoumuksen
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikka tutkittavien tulkinta kestävän kehityksen ideasta
vastasi pääasiallisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita, painottuivat näkökulmat hiilineutraalista yhteiskunnasta, kestävistä yhdyskunnista ja paikallisyhteisöistä vain vähän tutkittavien käsityksessä.
Opetussuunnitelmauudistus ennakoi yhteiskunnallista muutosta, jossa kestävien elämäntapojen ja kehityksen kestävyyden merkitys voimistuu. Kansallisen koulutus-järjestelmän päämäärä kaikilla tasoilla on kansalaisissa, joilla on valmiudet kestävän kehi-tyksen tulkintaan omassa elämässä ja ymmärrys sen merkityksestä tavoiteltaessa kestävää yhteiskuntaa ja tulevaisuutta.
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Käsityksiä kestävästä ruokajärjestelmästä
Eeva Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto
Tämän monitieteisen tutkimuksen tarkoituksena on analysoida käsitettä ”kestävyys” ruokajärjestelmä kontekstissa kuluttajan näkökulmasta. Tavoitteena on selkeyttää keskustelua käsitteen ”kestävä ruokajärjestelmä” ympärillä selvittämällä mitä kaikkea kestävällä ruokajärjestelmällä voidaan tarkoittaa. Tutkimuksen tavoitteena ei ole laatia suositusta käsitteen ”kestävän ruokajärjestelmä” käytöstä vaan ymmärryksen löytyminen, jonka seurauksena voidaan
käydä keskustelua kestävästä ruokajärjestelmästä täsmällisesti ja yhteneväisesti.
Käsitettä ”kestävä ruokajärjestelmä” tarkastellaan sekä teoreettisesti että empiirisesti. Käsitteen teoreettisessa tarkastelussa tutkimusmenetelmänä käytetään soveltaen Walkerin ja Avantin (1988) käsiteanalyysiä sekä filosofista käsiteanalyysiä. Käsiteanalyysin tavoitteena on jo
annettujen määritelmien vertaileminen ja arviointi. Aineistona käytetään aikaisempia tutkimusraportteja sekä muuta relevanttia kirjallisuutta. Aineisto analysoidaan aineisto-lähtöisellä
sisällönanalyysillä.
Empiirisessä osassa selvitetään mitä kestävän kehityksen asiantuntijat (poliittiset virkamiehet,
järjestöjen ja tutkimuslaitosten asiantuntijat, opettajat, viranomaiset, ruokapalveluvastaavat)
sekä kuluttajat tarkoittavat käsitteellä ”kestävä ruokajärjestelmä”. Empiirinen tutkimus täydentää teoreettista tutkimusta tuomalla esiin käytännön näkökulman tämän hetken kestävän
kehityksen kulttuurin tuottajilta. Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla ja kirjoitelmia keräämällä. Aineiston analyysi suoritetaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineisto
analysoidaan tietokoneavusteisesti Atlas.ti ohjelmaa apuna käyttäen.
Alustavien tulosten mukaan käsite ”kestävä ruokajärjestelmä” on monimerkityksinen käsite.
Selvittämällä käsitteen eri merkitykset ja tuomalla ne julki voidaan edistää ymmärrystä ja
vähentää epätarkkuuksista johtuvia erimielisyyksiä, kun keskustellaan kestävästä ruokajärjestelmästä. Tutkimus kehittää kotitaloustieteen käsitteistöä. Yhteiskunnallisesti on myös
tärkeää tarkastella käsitettä ”kestävyys”, sillä pyrkimys kestävyyteen vaikuttaa kuluttajien
ruoanvalintaan sekä ruokapolitiikkaan.
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Education for Sustainable Development through techno-social
learning environment
Amit Roy, University of Eastern Finland
ESITYS ON PERUUTETTU!

Sustainability is an issue of global importance that no country can resolve by itself. United
Nation’s Decade of Education for Sustainable Development (2005-14)(DESD) has only recently ended. Global awareness about sustainable development (SD) has surely increased and
SD is now acknowledged by policy makers as an important issue. Possibility of providing
good Education for Sustainable Development (ESD) globally faces many serious challenges.
Deficiencies in approaches of content development, lack of teachers with expertise in ESD
and overall challenges in the educational contexts create serious gaps in providing proper
ESD. DESD has not ended very optimistically. Implementing ESD is a serious challenge
(UNESCO, 2014). UNESCO has failed to come up with globally-adaptable frameworks for
proper ESD. This research used developmental research to develop globally-adaptable, technology-supported learning environment. The learning environment or framework, based on
two interventions, is primarily meant for high- and middle-schools. The framework posits that
social and pedagogical intentions that proper ESD needs, can be amplified and provided
through support of technology.

Reference:
UNESCO (2014) Shaping the Future We Want - UN Decade of Education for Sustainable
Development, (2005-2014) FINAL REPORT
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Finlandssvenska och svenska niondeklassares syn på
klimatförändringen
Linda Degerman, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Klimatförändringen utgör en av mänsklighetens största utmaningar. Gemensamma åtgärder
mot klimatförändringen krävs och då är klimatundervisningen mycket viktig. Syftet med undersökningen är att jämföra elevers kunskaper om och attityder till klimatförändringen och på
så sätt bidra till att förbättra klimatundervisningen. Totalt 777 niondeklassare från 9 finlandssvenska och 7 svenska skolor deltog i en enkätundersökning med öppna och slutna frågor.
Skolorna valdes slumpmässigt efter att olika områden valts för att garantera geografisk spridning. Data analyserades i SPSS eller genomgick en innehållsanalys som resulterade i en kategorisering. Majoriteten av eleverna i båda länderna ansåg att klimatförändringen orsakas av
människan, men flera missuppfattningar fanns också. Eleverna ansåg att klimatförändringen
kommer att ha en negativ inverkan på arter och på människans hälsa, men inte på det egna
livet. Majoriteten av eleverna var endast beredda att vidta åtgärder som inte påverkade deras
livskvalitet negativ. De svenska eleverna hade signifikant bättre kunskaper om klimatförändringen och upplevde att fenomenet är någonting negativ. Trots detta var handlingsberedskapen lika låg som hos de finlandssvenska eleverna. I ljuset av dessa resultat är det tydligt att
den nuvarande klimatundervisningen varken i Finland eller i Sverige bidrar till att fostra
handlingskompetenta samhällsmedborgare.
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Geografilärare och klimatförändringen:
Känslor inför konsekvenser och syn på åtgärder
Mikaela Hermans, Åbo Akademi , Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Undervisningens betydelse för arbetet med att begränsa människans inverkan på klimatet har
lyfts fram av forskare. Tidigare forskning indikerar att lärares känslor beträffande klimatförändringen och deras syn på åtgärder har betydelse för hur de lyckas motivera och engagera
elever i åtgärder för att begränsa klimatförändringen. Enligt den nationella läro-planen för den
grundläggande utbildningen i Finland faller klimatförändringen huvudsakligen inom ramarna
för geografiundervisningen och därför har geografilärare i årskurs 7–9 valts som respondenter
i denna studie. Syftet är att undersöka geografilärares (N = 13) känslor inför följderna av klimatförändringen och deras syn på åtgärder mot klimatförändringen. Data samlades in genom
semistrukturerade intervjuer och analyserades genom materialbaserad innehållsanalys.
Resultaten visar att lärarnas känslor inför klimatförändringens följder var av huvudsakligen
negativ karaktär. Lärarna tillskrev politiker men också individer ansvar för åtgärder och lyfte
fram både kontextuella och motivationshöjande strategier. Ansvarskänsla motiverade lärarna
att själva vidta enkla åtgärder i sin vardag, medan få lärare hade gjort medvetna livsstilsval
för att begränsa sin klimatpåverkan. Lärarna insåg vanligen inte att de genom sin undervisning kan bidra till att motverka klimatförändringen. En slutsats är att fortbildning av lärare
och utbildning av lärarstuderande behövs för att undervisningen om klimatförändringen inom
den grundläggande utbildningen ska bli mer ändamålsenlig.
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Ilmastokasvatus, kulttuurin ja ihmiskäsityksen murros
– taiteen potentiaalista
Anna Lehtonen, Helsingin yliopisto

Ilmastonmuutos ja kestävän tulevaisuuden luominen edellyttää syvällistä kulttuurin murrosta,
tiedonkäsityksen ja maailmankuvan muutosta. Ilmiönä ilmastonmuutos ravistelee
olemassaolomme perustaa, uhkaa elämän jatkuvuutta ja aiheuttaa turvattomuuden tunnetta,
tarpeen torjua ahdistavat ajatukset pois mielestä. Ilmastokasvatuksessa rationaalisen,
analyyttisen ja mekanistisen luonnontieteellisen tiedon rinnalle nousevat kulttuuriset, eettiset
ja sosiaaliset kysymykset. Ilmastokasvatus peräänkuuluttaa vaihtoehtoja individualistiselle
ajattelulle, tavoitteena dualistisen maailmankuvan ja lineaarisen tiedonkäsityksen
laajentaminen sekä luovan, osallistavan ja aktivoivan oppimiskulttuurin kehittäminen.
Posthumanistinen onto-epistemologia luo perustaa ihmiskäsityksen murrokselle – vaihtoehdon subjektikeskeiselle ajattelulle sekä tiedon käsityksen laajentamiselle. Esityksessä
pohditaan taiteen roolia ilmastokasvatuksessa, maailmankuvan ja tiedonkäsityksen
murroksessa. Taide tarjoaa kanavan ihmisyyden ymmärtämiseen ja intuitiivisen ajatteluun,
vaihtoehdon rationaaliselle ajattelulle. Taide mahdollistaa yhteyden alitajuntaan, tunteiden
kanavoimisen, mielikuvien ja ajattelun sekä ihmisen toiminnan aktiivisen tutkimisen, henkilökohtaisen merkitysten reflektoimisen. Tarinoiden, kuvien ja taiteiden keinoin ilmastonmuutosta, omia ja kulttuurin vallitsevia tulevaisuuskuvia voidaan tarkastella holistisesti,
ryhmälähtöisesti ja yhteisöllisesti. Taiteen tekeminen on aktiivista sosiaalisen todellisuuden
rakentamista ja vaikuttamisen mahdollisuus. Mikä voisi olla taiteen rooli kestävää kehitystä
edistävän kasvatuksen tutkimuksessa?
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Undervisning för hållbar utveckling i världsarvsundervisningen
– lärares erfarenheter och uppfattningar av världsarvsundervisning
i Kvarkens skärgård
Ida Berg, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Ansvaret för att bevara vårt natur- och kulturarv är inte bara en nationell angelägenhet utan
även, genom internationella överenskommelser, ett internationellt åtagande. Barn och ungdomar ska ges den kunskap och förståelse som behövs för att bevara och förvalta världsarven
för kommande generationer. Definitionen av världsarv som både kultur och natur ger möjligheten att man kan arbeta för både människan och naturen inom världsarvsområdena, vilket
medför att samtliga aspekter av hållbar utveckling berörs. Kvarkens skärgård skrevs in på
UNESCO:s lista över världsarv 2006. Syftet är att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar av världsarvsundervisning.
Totalt 104 lärare i världsarvskommunerna besvarade en enkät med öppna och slutna frågor.
Lärarnas uppfattningar sammanfaller med UNESCO:s riktlinjer, nämligen att världsarvsundervisningen, som är tvärvetenskaplig, kommer att bidra till ökad förståelse för platser med
ett universellt värde. En relativt stor andel lärare var dock osäkra på hur världsarv kan kopplas
till alla dimensioner av hållbar utveckling. I efterdyningarna av årtiondet för lärande för hållbar utveckling har det konstaterats att det är av stor vikt att undervisning för hållbar utveckling sätts in i konkreta sammanhang för att ge eleverna handlingskompetens. Världsarvet
kunde fungera som utgångspunkt för undervisningen och begreppet hållbar utveckling tydliggöras genom förankring i lokala miljöfrågor och problemställningar.
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Havainnointi venäjänkielisen maahanmuuttajan
ekososiaalisessa sivistyksessä
Liudmila Helanterä, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Tarkastelen maahanmuuttajien lähiympäristöä heidän henkilökohtaisen suhtautumisensa ja
merkityksenantonsa kautta. Tarkoituksena on selvittää, miten maahanmuuttajat kokevat omaa
lähiympäristöään, ja miten muuton alussa käytännössä vieraasta ympäristöstä tulee todellinen
lähiympäristö. Minkälainen on venäjänkielisen maahanmuuttajan näkemys lähiympäristöstä,
joka tukee henkilökohtaista kehitystä ja onko siinä tilaa ekososiaaliselle sivistykselle.
Tausta-aineistona on 17 aikuisen venäjänkielisen maahanmuuttajan haastattelua, jotka on
analysoitu sekä fenomenografian että diskurssianalyysin menetelmin.
Maahanmuuttajan uuden ympäristön merkityksellisyys kasvaa havainnoinnin kautta. Prosessissa kehittyy kyky samaistua havainnoituun kohteeseen. Leddy (2012) kuvaa samaistumista
kokemuksena, joka vain näyttää välittömältä kokemukselta. Kun maahanmuuttaja havainnoi
todellisuutta ympärillään, hän osittain konstruoi kokemuksensa ympäristöstä samaistumalla
erilaisissa rooleissa ja tilanteissa toimiviin ihmisiin ja kohteisiin. Tämä toimii päätöksentekoprosessissa intuition rinnalla todellisena kokemuksena uudessa ympäristössä. Havainnointi
käynnistää moniulotteisen ilmiön – maahanmuuttajan uuden lähiympäristön rakentamisen,
jonka päämääränä on ekososiaalinen sivistys, joka sisältää kyvyn ”…muodostaa poikkitiedollinen kokonaiskäsitys ympäröivästä todellisuudesta (Salonen A. & Bardy, M., 2015). Havainnointi on maahanmuuttajan oman henkilökohtaisen ekososiaalisen sivistyksen kehittymisen
käynnistäjä. Erityisesti sen merkitys nousee esille yhteisöllisyyden/ihmistenvälisyyden näkökulmasta, joka on myös venäjänkielisten maahan-muuttajien käsitysten mukaan yksi kantavimmista pilareista lähiympäristössä.
Tutkimuksen tulokset osoittavat tarvetta kehittää uusia lähestymistapoja, jotka sisältävät havainnointia aktivoivia menetelmiä kotoutumistoimenpiteissä. Lisätutkimusta tarvitaan, miten
muut maahanmuuttajaryhmät kokevat oman lähiympäristönsä vastuullisuuden, kohtuullisuuden ja ihmistenvälisyyden kannalta.
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Ruohonjuuritason yhteisöt kasvattajina kestävämpään elämäntapaan
Johanna Pihlajamaa, Oulun ammattikorkeakoulu
Outi Virkkula, Oulun ammattikorkeakoulu
Tanja Kähkönen, Itä-Suomen yliopisto
Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ruohonjuuritason yhteisöpohjaisia aloitteita (eng. community-based initiatives), ja erityisesti niiden roolia kestävämmän elämäntavan edistäjinä.
Yhteisöpohjaisten aloitteiden mahdollisuuksista vaikuttaa laajempaan ekologiseen ja sosiaaliseen muutokseen keskustellaan laajasti (ks. esim. Stocker & Barnett 1998, Church & Elster
2002, Maiteny 2002, Staats et al. 2004, Middlemiss 2011). Esimerkkinä laajalle levinneestä
yhteisöpohjaisesta toiminnasta voidaan mainita Transition town-liike Briteissä ja Saksassa (ks.
Hopkins 2008). Transition-tutkimuksissa valikoivuus on liitetty tyypillisenä piirteenä yhteisöpohjaiseen toimintaan. Kritiikki kohdistuu erityisesti toiminnan orientaatioon, joka on osoittautunut pienimuotoiseksi, lyhytaikaiseksi ja jota harjoittaa pääasiassa hyvin toimeentuleva
keskiluokka kaupunkiympäristössä (Friebe & Lobo, 2006).
Tutkimuksemme on osa laajempaa eurooppalaista tutkimushanketta, jossa selvitetään mm.
yhteisöpohjaisten aloitteiden menestystekijöitä. Aloitteiden toiminta linkittyy vähähiilisyyden
tukemiseen. Tapaustutkimus-tyyppisellä esimerkillämme pyrimme tunnistamaan, millaisia
pois sulkevia etuuksia (tunnistamattomia/tunnistettuja) yhteisöön osallistumisessa on/voi olla
(esim. aika, raha, tieto, luottamus, asema). Lisäksi arvoimme yhteisön jäsenten aitoja vaikuttamismahdollisuuksia yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon.
Esityksemme pohjautuu alustavaan analyysiin haastatteluaineistosta (kokonaiskesto 5h
45min), joka on tehty suomalaisen ruokaosuuskunnan jäsenille 2014–2015. Analyysimme
rakentuu erityisesti sosiaalisen kestävyyden käsitteeseen kestävän kehityksen kontekstissa.
Avaamme esityksessä alustavia tuloksia ja pohdimme ruohonjuuritason yhteisöjen merkitystä
ja mahdollisuuksia kestävän elämäntavan edistäjinä. Jotta toiminnan vaikutukset olisivat merkittäviä, tulisi niiden edellyttämien liittyvien valintojen olla kaikkien ulottuvilla ja pääsy jäseneksi avointa kaikille.
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KANSALAISKASVATUS
MEDBORGARFÄRDIGHET
CITIZENSHIP EDUCATION
Pj./Ordf./Chair: Tiina Karhuvirta, Opinkirjo, Leena Lestinen, Jyväskylän yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Educating ‘Euro-citizens’: a study of a vocational upper secondary
programme in Health Care and Social Services in a Finnish
(sub)urban setting
Sirpa Lappalainen, University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences

In earlier decades, education was largely a national project, but more recently, it has been
implicated in transnational, especially European policy-making. It is argued that education is
designed now primarily to produce capable citizens for the trans-national labour-market. This
presentation focuses on the aims concerning the creation of the ideal labour market citizen by
means of upper secondary vocational programmes in Health Care and Social Services.
The analysis draws on a three-year ethnographic study of one college located in a metropolitan area. The analysis has been guided by poststructuralist and material feminist theorizing,
intertwined with contextualised ethnographic perspectives. In the vocational curriculum documents, the ideal subjectivity is discursively attributed to the labour market citizen in accordance with neo-liberal reasoning and an emphasis on transnationalism. However, the analysis
of cultural practices in the schooling provides a more complex picture with ambivalences. In
the final discussion, I point to power of the teachers and students to disrupt the discourse of
European neoliberalism and the implications and spaces available for the (sub)urban youth
involved.
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Kielenopiskelua vapaassa sivistystyössä
– takaisin koulunpenkille henkilökohtaista investointia varten
Annika Turunen, Åbo Akademi

Demokraattisen valtion keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu kansalaisten osallisuus päätöksentekoon. Pohjoismaissa vapaa sivistystyö on toiminut keskeisenä demokratian rakentajana sekä aikuisväestön osallisuuden tukena. Tutkimukseni kohdistaa huomion kansalaisuuden ja vapaan sivistystyön väliseen suhteeseen. Yleisemmin ottaen tutkimukseni liittyy vapaan sivistystyön yhteiskunnallisen roolin tarkasteluun yksilökeskeiseksi ja pirsta-leiseksi
luonnehditussa ajassamme, jonka merkit kuten osallisuuden heikkeneminen ja yhteiskunnan
polarisoituminen viittaavat demokratian kriisiin. Esitelmä liittyy väitöskirja-työhöni, jossa
pohdin kansalaisuuden ja vapaan sivistystyön väliseen suhteeseen.
Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää kansalaisuuden ja vapaan sivistystyön välistä suhdetta
tarkastelemalla kansalaisuutta vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen näkökulmasta,
tarkemmin ottaen opintopiiri- ja kansalaisopistotoiminnassa. Tässä esitelmässä tarkastelun
kohteena on englannin kielen perustason (A2) kurssi. Tutkimukseni nojaa kansalaisuuden
määrittelyyn, jossa se nähdään toiminnan kautta ilmeneväksi, sosiaalisessa kanssakäymisessä
löytyväksi sekä sivistymiseen kytköksissä olevaksi. Lähden pureutumaan tarkemmin sivistysprosessiin, toisin sanoen siihen, miten osallistuminen voidaan ymmärtää kansalaisena sivistymiseksi.
Tutkimus on toteutettu osallistuvana etnografisena kenttätutkimuksena. Ryhmä koostui kuudesta miehestä ja kuudesta naisesta, joista suurin osa oli työelämässä. Olin kurssilla osallistujana ja pyrin ymmärtämään osallistumista kulttuurisena ilmiönä. Etnografin mielen-kiinnon
kohteena on tietty konteksti ja sen tiheä kulttuurinen kuvaus. Tukija vuoroin osallistuu ja
vuoroin etääntyy analysoidessaan sosiaalisia tekoja tai tekemättömyyttä.
Englannin kielen kurssi piirtyy esiin koulun jatkeena ja yksilöllisenä investointina, mikä on
ristiriidassa vapaan sivistystyön tavoitteiden ja ideaalien kanssa. Tässä tapauksessa institutionalisoidun vapaan sivistystyön tehtävänymmärrys näyttää muuttuneen suhteessa perusarvoihinsa.
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Deliberative Walks - A New Participatory Method
Peter Ehrström, Åbo Akademi

In accordance with the theory of deliberative democracy different deliberative models for
cooperation have been developed (Carson & Karp, 2005). Tammi, Raisio & Ollila (2014), for
example, studied student experiences from three cases of Citizens’ Jury and concluded that
Citizens’ Jury is a noticeable alternative for colleges to increase knowledge and influence
interest in democratic ways to operate. Development Walks, in turn, have for example been
tested within the frame of the national Uusi paikallisuus (New Locality) project and identified
as an important method for citizen participation (Ehrström & Katajamäki, 2013).
A combination of these two methods is proposed here, Deliberative Walks, where Development Walks are organized within the frame of Citizens’ Jury, in order to strengthen the learning process and knowledge base of the participants and inspire more active participation.
There are prior experiences of combining walks and seminars, but DW systematically integrates the prior methods Citizens’ Jury and Development Walk. Two pilot studies of DW
have been conducted and are being analysed.
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Deliberatiivisen kommunikaation edistäminen alakoulussa
Tuure Tammi, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Antti Rajala, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Aiempi tutkimus osoittaa, että koulujen tavanomaiset vuorovaikutussuhteet vaikeuttavat oppilaiden demokraattisia osallistumismahdollisuuksia. Esittelemme alakoulun neljännellä luokalla toteutetun, kolme lukukautta kestäneen intervention, jonka avulla pyrittiin vaikuttamaan
luokkahuoneen tavanomaisiin vuorovaikutussuhteisiin. Interventio pohjautui deliberatiivisen
demokratian teoriaan sekä sosio-lingvistiseen dialogisen opettamisen tutkimukseen. Tarkastelemme sosiaalista vuorovaikutusta intervention kehittyneimmässä vaiheessa tapaamisella,
jossa käsiteltiin tulevaa luokkaretkeä. Löydökset osoittavat luokka-huoneen keskustelun olleen oppilasvetoista, opettajan toimiessa keskustelun ”fasilitoijana”. Oppilaiden puhe noudatti
deliberatiivisen kommunikaation ideaa – he esimerkiksi viittasivat toisiinsa ja perustelivat
näkemyksiään. Oppilaat toivat esiin arjen kansalaisuuttaan viittaamalla muun muassa positioihinsa koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Deliberatiivisen kommunikaation käyttöönotto täten laajensi oppilaiden tavanomaista noviisin positiota. Keskustelu sivusi yhteiskunnallisia aiheita, kuten taloudellista eriarvoisuutta. Oppilaat myös keskustelivat keskustelusta itsestään, pohtiessaan muun muassa hyvän perustelun kriteeriä. Esityksen lopuksi pohdimme deliberatiivisen kommunikaation haasteita koulukontekstissa sekä viritämme keskustelua jatkotutkimusaiheista.
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Osallisuus vuorovaikutussuhteiden tukemisena
Juuso Repo, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Eeva-Liisa Markkanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja
huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen. Ennen kuin on mahdollista alkaa pohtia, millä tavalla oppilaiden vaikuttamista voidaan edistää, tulee luoda edellytykset sille, että oppilaat kokevat kuuluvansa yhteisöön, uskaltavat olla eri mieltä ja kokevat turvalliseksi tuoda omat mielipiteensä ilmi.
Esityksessä tuomme esiin sekä oppilaiden keskinäisten että oppilaiden ja opettajien välisten
vuorovaikutussuhteiden tukemisen merkitystä osallisuuden edistämisessä. MLL:n koordinoiman EU-hankkeen kyselyaineiston tulokset (n=671) kertovat, että vertaisryhmässä kiusaamista tai huonoa kohtelua kokenut oppilas jää monin tavoin vaille kokemuksia yhteisöön
kuulumisesta ja hyväksytyksi tulemisesta. Miten koulun kehittämiseen osallistuu oppilas, joka
kokee että luokkatoverit eivät hyväksy häntä sellaisena kuin on ja joka ei uskalla luokassa
ilmaista mielipidettään nolatuksi tulemisen pelossa? Kyselyn mukaan oppilailla on myös vähän uskoa siihen, että opettajat pystyvät ja haluavat auttaa oppilaiden välisiin suhteisiin liittyvissä ongelmissa. Ulkopuolisuuden kokemuksilla on yhteys myös oppimiseen luokassa.
Esityksessämme tuomme esiin tukioppilastoimintaa rakenteena, joka synnyttää kouluyhteisöön tiloja ja mahdollisuuksia kohtaamiseen. Tukioppilaat edistävät osallisuutta arjen pienillä
teoilla ja muiden huomioinnilla sekä koko kouluyhteisölle suunnattujen hyvää yhteishenkeä
edistävien tapahtumien avulla. Tavoitteena on luoda mukaan kutsumisen kulttuuria, jossa
erilaisilla oppilailla on eritasoisia mahdollisuuksia osallistua ja tuntea itsensä huomioiduksi.
Osallisuutta sekin, että kokee pystyvänsä vaikuttamaan vuorovaikutus-suhteisiin omassa ryhmässään. Kaikkien oppilaiden osallisuuden edistämiseksi tulisi rakentaa vuorovaikutussuhteita, joissa nuoret kokevat tulevansa kohdatuksi ja hyväksytyksi, jonka jälkeen voi syntyä myös
kiinnostus osallistua aktiivisesti vaikuttamisen ja koulun toiminnan kehittämiseen.
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Kansalaisena kasvaminen sisäisenä tarinana
Tiina Karhuvirta, Kehittämiskeskus Opinkirjo/ Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Aktiivinen kansalaisuus on ollut Suomessakin koulutuspoliittisena tavoitteena ainakin Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmasta (2003-2007) lähtien. Uudistuva perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on osallisuus yksi läpileikkaava periaate. Aktiivisen kansalaisen
tarvitsemat taidot on nostettu yhdeksi laaja-alaisen osaamisen taidon sisällöksi, jolloin on
tarkoitus luoda “osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia
vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi” (POPS2014, 24). Käsittelen kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi perusopetuksen jälkeisenä aikana. Kysymyksenä on erityisesti se, millaista kansalaispätevyyttä tai –osaamista nuoret kokevat saavansa toimiessaan nuorille tarjotuissa edustuksellisissa toimintaympäristöissä. Analysoitavana on kolmen vuoden aikana
koottu samojen henkilöiden temaattiset haastattelut. Analyysi hyödyntää sisäisen tarinan käsitettä (Hänninen 1999).
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Kulttuurinen identiteetti muutoksessa? Koululaisten käsityksiä
eroista nuorten ja vanhempien sukupolvien välillä
Marjo Autio-Hiltunen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Ulla Kiviniemi, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Leena Lestinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Perinteisiin kansallisiin identiteetteihin kohdistuu paineita Euroopassa, jossa ylirajaiset prosessit (Huttunen et al. 2007) ovat yhä näkyvämpi yhteiskunnallinen ilmiö. Euroopan unioni
on osaltaan luomassa potentiaalista pohjaa identifioitumisen muutokseen. Esityksessä tarkastellaan, miten yläkoulua tai lukiota käyvät suomalais- tai transnationaalitaustaiset nuoret
konstruoivat kulttuurista identiteettiään. Erityisesti esille tulevat heidän käsityksensä suomalaisuudesta ja eurooppalaisuudesta. Metateoreettisena kehyksenä tutkimuksessa ovat filosofisyhteiskunnalliset käsitykset identiteeteistä jatkuvasti muuttuvina sosiaalisina ja kulttuurisina
rakennelmina. Alistair Ross (2014, 5) on muiden muassa tuonut esille ristiriidan näiden käsitysten ja nykyisen kansalaisuuskäsityksen välillä. Esitys perustuu Rossin (London Metropolitan -yliopisto) johtamassa Euroopan laajuisessa Young Europeans’ constructions of identity
and citizenship -tutkimushankkeessa koottuun Suomen aineistoon. Suomalaisen tutkimusryhmän järjestämät 11 ryhmähaastattelua Ross teki yläkouluissa ja lukioissa Helsingissä, Jyväskylässä ja Turussa, ja niihin osallistui 67 nuorta.
Esityksessä tuodaan esille ja keskustellaan suomalaistutkijoiden haastatteluaineistosta tekemän sisällönanalyysin tuloksista. Ne osoittavat esimerkiksi, että nuoret tekevät eroa oman
sukupolvensa ja vanhempien sukupolvien kulttuuristen käsitysten välillä. Nuoret sijoittavat
vanhempien sukupolvien käsitykset menneen ajan kulttuuris-yhteiskunnalliseen kontekstiin,
ja suhtautuminen sukupolvien käsitys- ja toimintamallien eroihin on ymmärtävää. Nuoret
painottavat oman sukupolvensa kulttuurista avartumista osana yhteiskunnallista ja tietoteknistä muutosta. Median esiintuomat ajankohtaiset kansainvälispoliittiset sisällöt maailman asioista, myös EU:n jäsenyyskysymykset herättävät kiinnostusta. Koulussa ei nuorten mielestä
kuitenkaan luoda riittävästi tilaa eikä aktivoida niistä keskustelua.
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Koulun kautta yhteiskuntaan: kansalaisena kasvamisen
mahdollisuuksia julkaisuksi
Tiina Karhuvirta, Kehittämiskeskus Opinkirjo/ Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Leena Lestinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Nyky-yhteiskunta edellyttää yhä enemmän kansalaisosallistumisen kokemuksia myös lapsikansalaisilta. Koululla on merkittävä mahdollisuus tarjota lapsille kokemuksia osallistumisesta ja osallisuudesta. Koulut tarvitsevat pedagogisia malleja, jotka tukevat monipuolisesti
lapsiosallistujien osallisuuden kokemusta.
Suunnitteilla olevaan julkaisuun on tarkoitus koota teoreettisia näkökulmia ja käytännönläheisiä tapausesimerkkejä perusopetuksen ala- ja yläkoulusta. Artikkelien kirjoittajiksi kutsutaan asiantuntijoita ja opetusta kehittäneitä toimijoita yliopistoista, kansalaisjärjestöistä ja
kouluista. Julkaisua koskeva keskustelu on avoin kaikille kiinnostuneille.
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KRIITTISEN PEDAGOGIKAN TEEMARYHMÄ
TEMAGRUPP FÖR KRITISK PEDAGOGIK
Pj./Ordf./Chair: Juha Suoranta, Tampereen yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Ihmisoikeuskasvatusta kuvataiteen keinoin UNESCO-projektissa 2015
Tuija Kasa, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Keväällä 2015 toteuttamassani ihmisoikeuskasvatusprojektissa yhdistyivät kriittinen taidepedagogiikka ja UNESCO:n periaatteet. Kasvatusalalla on tärkeää edistää yhdenvertaisuutta
koskevaa keskustelua ja kriittistä ajattelua varsinkin aikana, jolloin tehokkuusvaatimukset ja
vähemmistökysymykset korostuvat. Projekti ilmentää konkreettisia keinoja nostaa tasa-arvoa
koskevia teemoja oppijoiden tietoisuuteen kriittistä taide-pedagogiikkaa soveltamalla.
Kriittisellä taidepedagogiikalla tarkoitan kriittisen pedagogiikan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulman yhdistymistä taideopetukseen (esim. Hanley, Noblit, Sheppard &
Barone 2013). Teoreettisena taustanäkökulmana on Paulo Freiren Sorrettujen pedagogiikassa
luonnehtima ”hiljaisuuden kulttuuri” (Hannula 2000, 1). Parhaillaan kasvatus voi antaa tälle
hiljaisuudelle kielen eli tehdä näkymätön näkyväksi. Tietynlaista inhimillisyyden näkymättömyyttä (ks. Nussbaum 1997; Gaita 2002) on luonnehdittu yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ilmentymänä. Toteutukseen vaikuttivat kriittinen ja pragmatistinen kasvatusfilosofia.
Opintokokonaisuudessa käytiin ensin läpi yhdenvertaisuutta ja sitten tarkemmin tasa-arvoa.
Oppilaat tekivät kuvat aiheella ”Stereotypiat ja niiden murtaminen” ja lopuksi täyttivät palautekyselyn. Töistä ja palautteesta ilmenee, että tavoite perinteisten näkemysten kyseenalaistamisessa toteutui; oppilaat nostivat palautteissaan monipuolisesti esiin eri teemoja.
Tasa-arvo-opetus on sovelluskelpoista ja keskeistä kaikenikäisille ja kaikilla opetusasteilla.
Kuvataiteelliset keinot voivat edesauttaa haastavienkin kysymysten hahmottamista. Kuvilla
ilmennetään valtarakenteita; millaisia mielikuvia yhteiskunta tuottaa esimerkiksi sukupuolirooleista? Kuinka näitä asetelmia kyseenalaistetaan? Taideopetus voi tarjota näkymän mielikuvituksen avulla siihen, miten tulisi olla. Mielikuvitus voi tarjota toisinaan karun todellisuuden ylittävän toivon aspektin.
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Osallisuutta välitilassa. Toimintatutkimus yksin maahan tulleiden
turvapaikanhakijatyttöjen kanssa
Mervi Kaukko, Oulun yliopisto

Tutkimukseni keskittyi lasten osallisuuteen suomalaisessa vastaanottokeskuksessa. 12 yksin
maahan tullutta turvapaikanhakijatyttöä Somaliasta, Angolasta ja Kongon demokraattisesta
tasavallasta osallistui toimintatutkimuksen keinoin pohtimaan lasten osallisuutta turvapaikkaprosessin aikana, ja miettimään keinoja miten lasten osallisuutta ja hyvinvointia voisi
parantaa.
Tutkimuksessa selvitettiin, miten yksin maahan tulleet turvapaikanhakijatytöt käsittävät osallisuuden merkityksen ja mahdollisuudet heidän turvapaikkaprosessinsa aikana, miten elämäntilanteen liminaalisuus heikentää tai edistää heidän osallisuuttaan ja miten osallistavaa toimintatutkimusta voidaan käyttää kodin ulkopuolella asuvien lasten osallisuuden tuke-miseen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä tavalla. Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta kriittinen pedagogiikka vaati kumppanikseen intersektionaalisuuden teorian, joka auttaa ymmärtämään tutkimuksen tyttöjen elämäntilanteen liminaalisuuden.
Tulokset osoittavat, että turvapaikanhakijastatuksen mukanaan tuoma haavoittuvaisuus ei riitä
selittämään tyttöjen kokemuksia heidän osallisuudestaan, kuten ei myöskään heidän elämänkokemuksensa mukanaan tuoma sinnikkyys ja vahvuus. Merkitykselliseen osalli-suuteen
vaikuttivat tyttöjen muuttuvat positiot, jotka liittyivät heidän sukupuoleensa, ikäänsä ja turvapaikanhakija-asemaansa. Osallisuus tarkoitti tytöille sekä oikeutta ilmaista mieli-piteensä että
vapaaehtoista hiljaisuutta, kuten myös arkisten elementtien sisällyttämistä jokapäiväiseen
elämään.
Aineiston tuoreudesta huolimatta tutkimus kuvaa menneisyyttä; työni esitarkastuksen aikana
(kesä-syyskuu 2015) yksintulleiden turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa kasvoi yli 300%.
Muuttuneesta tilanteesta huolimatta tulokseni auttavat ymmärtämään, miltä merkityksellinen
lasten osallisuus näyttää turvapaikanhakijalapsen näkökulmasta: ei niinkään oman äänen korostukselta vaan ympäristön resurssien löytämiseltä.
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Eriarvoisuudesta oikeudenmukaisuuteen?
Koulusta, nuorista ja toisin tekemisen mahdollisuuksista
Elina Särkelä, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Tutkimukseni ovat käsitelleet nuorten elämismaailmaa, nuorten kokemia toiseuksia ja heidän
kuvaamaansa eriarvoisuutta sekä nuorten ajatuksia tulevaisuuden riskeistä ja toivosta.
Ulrich Beckin ajatukset riskiyhteiskunnasta, bell hooksin näkökulmat vapauttavasta kasvatuksesta ja suomalainen nuorisotutkimus ovat rakentaneet tutkimusten teoreettista viitekehystä.
Empiirinen aineisto on kerätty vuosina 2013–2015 yläkoulu- ja lukioikäisiltä nuorilta käyttäen eläytymismenetelmää, valokuvaamista ja oppimispäiväkirjoja sekä avoimiin kysymyksiin
perustuvaa kyselylomaketta.
Nuorten kokemaa ja havaitsemaa eriarvoisuutta hallitsi taloudellinen eriarvoisuus. Uhat liittyivät muun muassa globaalin eriarvoisuuden kasvuun, individualismiin ja rasismiin. Toivo
puolestaan nousi nuorista itsestään, sukupolvesta, joka kasvattaa erilaisuutta arvostavia lapsia.
Nuoret valokuvasivat havaitsemaansa eriarvoisuutta ja oppimispäiväkirjojen avulla tavoitettiin nuorten itse kuvilleen antamia merkityksiä. Ajatukset maailman muuttamisesta jäivät
kuitenkin hyvin yksittäisiksi kuten myös yhteydet, joita nuoret rakensivat asioiden välille.
Tuloksia on mahdollista soveltaa muun muassa kouluopetuksessa ja sen kehittämisessä.
Tutkimusten merkitys tieteenalalle on se, että niillä on selkeä yhteys tämän päivän kouluun.
Koulun roolia osana yhteiskuntaa on syytä tarkastella kriittisesti: Kenen koulua ja yhteiskuntaa opettajat ja tutkijat ylläpitävät ja rakentavat, ja mitä ovat ne toisin tekemisen tavat,
joilla voisi rakentaa oikeudenmukaista koulua ja yhteiskuntaa. Teemaryhmään osallistuvilta
toivoisin kriittistä keskustelua myös jatkotutkimusaiheideni avuksi.
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Huomioita typeryydestä ja kasvatuksesta
Olli-Pekka Moisio, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Frankfurtin koulun ensimmäisen sukupolven edustajat ja kriittisen teorian keskeiset kehittäjät
Max Horkheimer ja Theodor W. Adorno kirjoittivat Dialektik der Aufklärung -teoksensa loppuosan aforismeissa typeryyden synnystä (Zur Genese der Dummheit). Afornismeja voidaan
pitää avauksena teeman jatkokäsittelylle Adornon kuuluisassa Minima Moralia -teoksessa,
joka on yhdessä ulottuvuudessaan kaiken kattavan ”absoluuttiseksi muuttuneen” typeryyden
analyysina ja tarkkanäköisenä kritiikkinä. Kirjan aforismeissa ihmiset käyttäytyvät typerästi,
typerät ihmiset (miehet, naiset, intellektuellit, tieteilijät, kirjailijat, taiteilijat) tekevät typeriä
tekoja ja Adorno kirjaa kaikki huolellisesti muistiin. Esitelmässäni en niinkään luettele lukuisia esimerkkejä Adornon havaitsemista typeryyksistä, vaan pyrin tarjoamaan näkökulman
Adornon ja Horkheimerin kehittelemään teoriaan typeryydestä. Tämän teorian ytimen muodostaa käsitys älykkyyden ja typeryyden välisestä sisäisestä suhteesta. Sisäisen suhteen kuvauksena analysoin ajattelua ja sitä motivoivaa voimaa (Trieb). Ajattelua motivoivan voiman
toimesta kehittyvät sekä typeryys että älykkyys niiden ollessa yhden ja saman voiman erilaisia lopputuloksia.
Esitelmän loppupuolella kuvaan kuinka yhteiskunnallinen tilanne erilaisten koulutuksellisten
ja kasvatuksellisten prosessien kautta edistää typeryyden voimistumista ja sen kaiken kattavuutta: ensinnäkin ajattelu tyhjennetään sitä motivoivasta voimasta (Trieb) sekä ymmärrys ja
tunne irrotetaan toisistaan ilman, että näitä momentteja tunnistetaan.
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TASA-ARVO VAI MINUUDEN VAIHTOARVO: KENEN TOIVEITA
KOULUTUS TOTEUTTAA?
JÄMLIKHET ELLER JAGETS BYTESVÄRDE: VEMS FÖRVÄNTNINGAR
SKA UTBILDNINGEN FÖRVERKLIGA?
Pj./Ordf./Chair: Outi Ylitapio-Mäntylä, Virpi Vaattovaara Lapin yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

„Olen liian laiska ollaakseni tyttö.” Eestin koululaisten käsityksiä
sukupuolietuista ja sukupuoli-normaaliudesta koulussa
Tiiu Kuurme, Tallinnan yliopisto

Tutkimukseni kiinnostusaiheeksi ovat oppilaiden käsitykset ja koetut käytännöt sukupuolen
osuudesta koulun arjessa. Tutkimus on osaksi projektista Peruskoululaisten ja lukiolaisten
sukupuoli-identiteetin rakentaminen koulun arjessa. Esitelmässäni keskityn oppilaiden tulkinnoisiin siitä, 1) mitä tajutaan normaaliudeksi poikia ja tyttöjä (kuin koululaisia) huomioiden, 2) minkälaisia kummankin sukupuolen etuja nähdään seka koulussa että yhteiskunnassa,
3) mitä mieltä ollaan sukupuolien tasa-arvosta koulussa.
Aineiston keruuden prosessissa lopettivat 650 peruskoululaista ja lukiolaista 10-sta Eestin
maaseudujen ja kaupunkien kouluista lauseet:
 Minusta on koulussa parempi olla poika/tyttö, koska.........
 Poikien/tyttöjen kannalta on sallittava/normaali, kuin hän .... (kuvaile, mitä poika ja
tyttö voivat ja mitä ei)
 Minusta ei ole eroja poikien ja tyttöjen välissä, koska....
Aineistoa analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin metodilla, teoreettiseksi kehykseksi sukupuolitutkimus koulussa (Skelton, Francis, Paechter, Lahelma jne.). Eestin koululaisten sukupuolieroja olivat lähtien heidän itseään tulkinnoista (molempien kannalta) valtavia: esim.
tyttöjen normaalius ovat hyvät arvosanat, tunnollisuus, ahkeruus, mutta myös meikkaus,
emootiot, lörpöttely jne. Poikien normaalius temput, huonot arvosanat, vitsit, kirous, heille
anteeksi antaminen, kovaääniset itseilmaisut jne. Sekä pojat että tytöt väittivät, että koulussa
ovat kaikki tasavertaiset ja kaikki riippuu ihmisestä itsestään. Voidaan väittää, että siinä piilee
monenlaisia huonoja seurauksia sekä poikien että tyttöjen mahdollisuuksille tulevaisuudessa.
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JOPO® och elevens behov – en diskursanalys av den flexibla
grundutbildningens motivgrund
Anna Norrback, Åbo Akademi, Vasa övningsskola

Den sk. JOPO-undervisningen är en form av smågruppsundervisning i de högsta årskurserna
av grundskolan. Som syfte uppges att hjälpa elever med olika slags behov, motverka marginalisering och förbättra individens möjligheter till fullödig delaktighet i skola och samhälle.
En begreppshierarkisk analys av behovsmotivet gav vid handen att individens behov och
samhällets behov möter varandra särskilt i skolan. Uppfattningen om hur detta borde ske styrs
av ideologier och tendenser i samhället. Det ställs krav på individen och på skolan.
Mitt syfte var att med hjälp av den diskursanalytiska metoden analysera motivet “elevens
behov” utgående från det JOPO-styrdokument som Utbildningsstyrelsen gav ut år 2008: Mera
flexibilitet i den grundläggande utbildningen. Att inleda JOPO-verksamhet och att få den att
rota sig.
Ett skrivet dokument reflekterar och beskriver verklighet men även konstruerar verklighet.
Skolledningens, lärarnas och de kommunala beslutsfattarnas inställning till elever, JOPOklasser, krav på större resurser och flexibilitet etc. påverkas av det sätt JOPO-eleverna blir
omtalade och hur deras behov lyfts fram, beskrivs och motiveras.
De två mest framträdande subjektpositionerna i JOPO-dokumentet är eleven som framtida
samhällsmedborgare och framtida arbetskraft även om erkännande av den unika individen
också nämns. En fullbordad grundutbildning ska ligga i både samhällets och individens intressen. JOPO-dokumentet uppmuntrar till uppryckningspedagogik med ekonomisk motivering: det blir i längden lönsamt att rädda eleven från ett ogynnsamt sammanhang genom ett
starkt mångprofessionellt och arbetslivsinriktat kommunalt samarbete där skolan har nyckelpositionen.
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Yksilöityvä tasa-arvo globaaleilla koulutus- ja työmarkkinoilla
Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Johanna Lätti, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Tasa-arvo on ollut yksi pohjoismaisen koulutuspolitiikan ja työlainsäädännön ydinteemoista
1960-luvulta lähtien. Sen tavoitteet ovat kuitenkin muuttuneet muiden koulutus- ja talouspoliittisten päämäärien myötä. Siinä missä 1960–1980 -lukujen politiikkaohjelmissa viitattiin
sosiaaliseen tai alueelliseen tasa-arvoon, ovat 1990-luvulta lähtien lisääntyneet ylikansalliset
vaikutteet haastaneet tasa-arvon ymmärrystä ja siirtäneet painopistettä sekä sukupuolen ja että
yksilöllisten oikeuksien suuntaan. Toisaalta, globaalin työnjaon syveneminen kyseenalaistaa
pohjoismaisia tasa-arvomalleja.
Tarkastelemme esityksessämme, millaisen roolin kilpailua korostavat ja ylikansallistuvat
koulutuspolitiikat ja työmarkkinat antavat tasa-arvolle. Kysymme myös, millaisia työ- ja
opiskelumahdollisuuksia ja -paikkoja koulutus tosielämässä miehille ja naisille tuottaa? Politiikkadokumentteihin ja avainhenkilöhaastatteluihin nojaavina tapausesimerkkeinä käytämme
tasa-arvopolitiikan tutkimusta yliopistotyössä sekä kansainvälistä vertailututkimusta perushoivatyötä tekevien koulutuksesta.
Samalla kun erilaiset moninaisuuden maininnat lisääntyvät tasa-arvopolitiikoissa, tasa-arvo
käsitetään yhä yksilöllisempänä ilmiönä. Tavoitteet tähtäävät lähinnä yhtäläisiin mahdollisuuksiin urakehityksessä ja samaan palkkaan. Korkeakoulutuksen kansallisissa visioissa tasaarvo jää näkymättömäksi ja muutamat maininnat tavoittelevat syrjintäkieltoa sekä parhaan
potentiaalin ja ”huippujen” etsimistä kilpailukyvyn parantamiseksi. Sukupuolineutraalisuutta
korostavien politiikkaohjelmien huomio kiinnittyy henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja menestymisen ajatellaan olevan itsestä kiinni. Esimerkiksi naisia kannustetaan johtotehtäviin
itsetuntoa ja kunnianhimoa vahvistamalla.
Tasa-arvopolitiikat sisältävät lupauksen yksilöllisen sukupuoli-identiteetin rakentamisesta, ”sukupuoli-brändäyksen”, huomioimatta kuitenkaan markkinatalouden realiteetteja. Vaikka koulutus edelleen ohjaa sukupuolittuneille paikoille työelämässä, on sekä miesten että
naisten osattava markkinoida itsensä ja tuotteensa. Laajempi näkökulma johdattaa kysymään,
ketkä ovat paikallisen, valtiollisen ja kansainvälisen kilpailun voittajia ja häviäjiä sekä miten
sukupuolten väliset ja sisäiset jaot näyttäytyvät globaalissa työnjaossa. Kenen kustannuksella
edistetään tasa-arvoa, jossa yksilöllisestä menestyksestä on tullut hyve?
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Tiimityötä ja sopimuksia: Opiskelijoiden näkemyksiä
lastentarhanopettajan työstä päiväkodissa
Outi Ylitapio-Mäntylä, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tarkastelen esityksessäni opiskelijoiden näkemyksiä lastentarhanopettajan työstä päiväkodissa. Jäsennän lastentarhanopettajan työtä uuden työn puitteissa. Uutta työtä kehystää
uusliberalistinen hallinnanmalli, jolle ominaista on työelämän tarkastelu talouden ja tuottavuuden näkökulmasta ja erilaisten hallintakeinojen käyttäminen. Tarkastelen sitä, miten lastentarhanopettajan työtä muovataan uusliberalististen käytäntöjen mukaisesti sekä millainen
arvo työlle annetaan. Pohdin myös, miten sukupuolesta puhutaan työtä määrittävänä tekijänä.
Tutkimuksen aineistona ovat yhden lastentarhanopettajaopiskelijaryhmän portfoliokirjoitukset, jotka on kirjoitettu opintojen alussa orientaatiokurssilla sekä neljän eri päiväkotiharjoittelun sekä opiskelun lopussa olleen Lastentarhanopettaja pedagogisena asiantuntijana -kurssin yhteydessä. Luen opiskelijoiden kirjoituksia etnometodologisella otteella etsien
päiväkodin arkielämän kuvauksista lastentarhanopettajan työstä. Tarkastelen sukupuoleen
liitettyjä luokitteluja ja selontekoja lastentarhanopettajan työn luonteesta.
Alustavissa tutkimustuloksissa sukupuoli näkyy osin stereotyyppisenä puheena kuten naisten
tunnollisuutena hoitaa annetut työtehtävät ja hieman ylikin sen. Kuitenkin tunnollisuus voi
johtaa turhautumiseen ja työssä väsymiseen. Opiskelijat pohtivat tiimityön haasteellisuutta ja
tiimisopimusten merkityksellisyyttä työn toimivuuden kannalta. Uusliberalistinen hallinnanmalli konkretisoituu tiimisopimuksissa ja työyhteisön pelisääntöjen laadinnassa. Tehokkuus ja
joustavuus kiinnittyvät sopimuksenvaraisuuteen, jolla hallitaan työn tekemistä jopa koulutuksen tuoman osaamisen kustannuksella.
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Tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa:
projektista projektiin
Elina Lahelma, Helsingin yliopisto

Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa/koulutuksen kautta on ollut eräs kansainvälisen tasaarvopolitiikan jatkuvista missioista. Suomessa on 1980-luvusta lähtien toteutettu lukuisia
projekteja, joissa tähän tavoitteeseen on pyritty, ja opettajankoulutus on monessa niistä ollut
keskiössä. Samoja ongelmia on tuotu esiin aina uudelleen ja samoja innovaatioita ehdotettu,
ilman suurempia pysyviä vaikutuksia. Viimeinen kansallinen hanke, Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa (TASUKO) toteutettiin vuosina 2008-2011. Elina toimi
hankkeen vastuullisena johtajana. Vuosi sitten hän toteutti pienimuotoisen kyselyn hankkeen
aktivistien keskuudessa analysoidakseen hankkeen vaikutuksia opettajan-koulutukseen.
Tässä esityksessä analysoimme hankkeen yhteydessä tuotettuja aineistoja ja kyselyn tuloksia
sekä Elinan autoetnografisia havaintoja. Kysymme, onko sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa ’Mission impossible’ vai ovatko pienet projektin yhteydessä toteutetut askeleet
osoittautuneet pysyviksi? Analyysissa hyödynnetään feministisiä intersektionaalisia sukupuolen ja tasa-arvon käsitteellistyksiä.
Esityksen lopussa kerrotaan ensimmäisistä ideoista pohjoismaisesta NordForskin tukemasta
hankkeesta, jonka tavoitteena on soveltaa joitakin TASUKOn yhteydessä toteutetuista ajatuksista pohjoismaisen opettajankoulutuksen tarpeisiin. Alkuvaiheessa hanke toteutetaan Helsingin ja Göteborgin yliopistojen yhteistyönä.
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TUNTEMATON JA TUTKIMATON TUNNE
DET OKÄNDA OCH OUTFORSKADE FÄLTET KÄNSLOR
THE UNKNOWN AND UNRESEARCHED FIELD OF EMOTIONS
Pj./Ordf./Chair: Mari Simola & Kaisu Mälkki, Helsingin yliopisto, Sanna Isopahkala, Tampereen yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Oppilaiden pienryhmätyöskentelyssä esiintyvät konfliktitilanteet ja
affektiiviset puheilmaukset oppilaskeskeisten matematiikan
oppituntien aikana
Anniina Kämäräinen, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta

Väitöstutkimukseni kolmannen osatutkimuksen tarkoituksena on keskittyä tarkastelemaan 9.
luokkalaisten oppilaiden oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien aikaisessa pienryhmätyöskentelyssä ilmeneviä konfliktitilanteita sekä affektiivisia puheilmauksia. Tutkimusaineisto koostuu alkusyksystä 2015 toteutetun matematiikan projektin oppitunneilla äänitetyistä oppilaiden puhenauhoista sekä videonauhoituksesta. Projektin pedagogisena lähtökohtana oli minimaalisen ohjeistuksen idea (Minimalist instruction) ja oppilaat työskentelivät
itseohjautuvasti teknologiapohjaisissa, sosiokonstruktivistisissa opiskelu-ympäristöissä. Oppilaat työskentelivät kolmen hengen ryhmissä projektitehtävien sekä tietokoneiden Geogebraohjelman avulla. Opiskeltava ilmiö oli suoran yhtälö.
Tutkimuksen teoreettista taustaa rakentaa aiemmat kollaboratiivisen työskentelyn sosiaalista
ja affektiivista ulottuvuutta tarkastelleet tutkimukset sekä matematiikan affektitutkimukset.
Lisäksi niin teoreettista kuin metodologistakin viitekehystä tutkimukselle luo etnometodologiaan perustuva keskustelunanalyysi. Tutkimuksessa keskityn ensisijaisesti kielellisen viestinnän analysointiin, sillä videonauhoituksen kuvanlaatu aiheuttaa rajoitteita eikielellisten vihjeiden analysoinnille. Mielenkiinnon kohteena on konfliktitilanteiden syyseurauskulkujen tunnistamisen ja yksityiskohtaisen erittelyn ohella tutkia, miten affektiiviset
puheilmaukset tulevat esille äänensävyissä, sanavalinnoissa ja lauseiden muotoilussa, miten
niihin vastataan sekä mitä ilmauksen ja responssin jälkeen tapahtuu. Keskustelunanalyysin
aineistolähtöisen luonteen vuoksi tutkimuskohde ja -tehtävä tarkentuvat aineiston tarkastelun
edetessä.
Matematiikan affektitutkimuksissa on toistaiseksi keskitytty enemmän pitkäkestoisten affektien, kuten asenteiden ja matematiikkakuvan, tutkimiseen ja vähäisemmälle huomiolle on jäänyt ongelmanratkaisuprosessien aikaisten lyhytkestoisten affektien tutkimus. Tutkimus lisää
ymmärrystä vuorovaikutteisissa opiskeluprosesseissa esiintyvien konfliktitilanteiden ja affektiivisen puheen syy-seuraus–kuluista sellaisessa matematiikan opiskeluympäristössä, joissa
oppilailla on autonomia päättää työskentelyn rytmittämisestä. Tutkimustulosten avulla voidaan tuottaa tietoa oppilaiden vuorovaikutteisten työskentelyn tukemiseksi.
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Nuorten sosioemotionaaliset taidot: Tausta, merkitys ja
kehityksen tukeminen
Lauri Lantela, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tässä väitöskirjatutkimuksessa muodostetaan empiirisen aineiston analyysiin ja tulkintaan
perustuva kokonaisuus, jossa sekä tarkastellaan sosioemotionaalisten taitojen kehityksellisiä
taustatekijöitä että pyritään ymmärtämään niiden kehityksen tukemista ja oppimista kokemuksina. Tutkimuksen pääkysymys on: Mitkä ovat nuorten sosioemotionaalisten taitojen
merkitys ja taustat? Tutkimuksen alakysymyksinä ovat: Mikä on perheympäristön yhteys
sosioemotionaalisiin taitoihin? Mikä on sosioemotionaalisten ongelmien merkitys koulunkäynnille ja sosiaaliselle periytyvyydelle? Millainen kokemus on sosioemotionaalisten taitojen opettaminen nuorelle? Millainen kokemus on sosioemotionaalisten taitojen oppi-minen
nuoruudessa?
Kaksi ensimmäistä artikkelia toteutetaan kvantitatiivisesti, kaksi jälkimmäistä kvalitatiivisesti.
Tilastollisten artikkeleiden osalta tutkimus kiinnittyy käytettyjen mittareiden ja niiden taustalla olevan teorian kautta tunneälyä ja emootioita koskevaa minäpystyvyyttä käsittelevään tutkimukseen sekä positivistiseen paradigmaan. Kvalitatiivisia menetelmiä käyttävissä tutkimuksissa tunteita tarkastellaan elettyinä kokemuksina ja niitä lähestytään fenomenologisesta
tieteenfilosofiasta käsin ja fenomenologisella tutkimusotteella. Tarkastelukulmia yhteensitovina taustateorioina ovat pragmatismi ja systeemisen psykologian ihmiskäsitys. Ensimmäinen
osatutkimus, perheympäristön vaikutusta koskeva tutkimus on jo tehty. Siinä tutkimusaineisto
(N=429) kerättiin 17:ta eteläpohjalaisesta peruskoulusta. Vastaajina olivat yhdeksäsluokkalaiset. Kyselylomakkeissa vastaajat arvioivat emootioita koskevaa minäpystyvyyttään ja perheympäristöään. Tulokset olivat odotetun suuntaiset:
Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa yleisesti, että tunneälyä tukeva kasvuympäristö
on emotionaalisesti responsiivinen, auktoritatiivisesti ohjaava, hyvin organisoitu korkean
sosiaalisen pääoman ympäristö. Tietoa voidaan käyttää sosioemotionaalisten taitojen kehitystä tuettaessa. Väitöskirjassa muodostettava erilaisista lähtökohdista tuotettua tietoa ja tarkastelukulmia yhdistelevä kokonaisuus avaa tukemisen mahdollisuuksia edelleen.
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Sisältääkö tunne tietoa? – Tunteen fenomenologinen kuvaus
Ari Sivenius, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Seppo Sajama, Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos
Onko tunteilla kognitiivinen tehtävä? Esityksessämme pohdimme tunteen olemusta, sen tutkimisen edellytyksiä sekä sen ilmenemistä kasvatuksen yhteydessä. Esimerkkinä käytämme
olennaisesti tunteeseen perustuvaa esteettistä kokemusta.
Kuvaamme taustaksi tunteen ja järjen vastakkaisuutta eurooppalaisessa ajattelussa ja selvitämme tunteiden kognitiivisen funktion esiinmarssin vaiheita. Katsomme sitten tarkemmin
tunteiden intentionaalisuuden ongelmaa sekä esteettisen kokemuksen suhdetta havaintoarvostelmiin.
Keskeinen kysymys on, sisältääkö tunne informaatiota eli onko se intentionaalinen (erityisesti
esteettisen kokemuksen yhteydessä). Pohdimme idean siirtämistä kasvatukseen ja esitämme,
että kauneuden havaitseminen on taito, jonka oppii vain tehdessä.
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Emotionaalinen ulottuvuus aloittelevien opettajien
kertomuksissa työstään
Katri Jokikokko, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Minna Uitto, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Eila Estola, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tunteet ovat pitkään olleet marginaalissa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, mutta yhä
enenevässä määrin tutkimus niistä on lisääntymässä (Uitto, Jokikokko & Estola 2015). Esityksemme on osa Suomen Akatemian rahoittamaa EMOT-hanketta. Keskitymme esityksessä
siihen, miten emotionaalinen ulottuvuus on läsnä aloittelevien opettajien kertoessa työstään.
Tarkastelemme opettajan työtä luonteeltaan moraalisena ja suhteisiin perustuvana, johon tunteet väistämättä kuuluvat (Hargreaves 2001). Teoreettis-metodologisena lähtökohtana
on ymmärrys kerronnallisuudesta: ihmiset jäsentävät elämäänsä ja koke-muksiaan kertomalla
niistä (Clandinin & Connelly 2000, Elbaz-Luwisch 2005). Lähestymme tunnetta paitsi persoonallisina ja yksilöllisinä kokemuksina, myös sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa konteksteissa rakentuneina (Boler 1997, Hargreaves 2002, Zembylas 2004).
Esityksemme pohjautuu kerronnallisista haastatteluista koostuvaan aineistoon: seitsemän
luokan- ja kolme aineenopettajaa haastateltiin kolme kertaa heidän kahden ensimmäisen työvuotensa aikana. Aineiston temaattinen analyysi keskittyy tarkastelemaan, miten eri tavoin
emotionaalinen ulottuvuus näyttäytyy opettajien kertomuksissa työstään.
Opettajat nimeävät monia tunteita eksplisiittisesti, mutta tunteet ovat myös esillä kertomuksissa, joissa pohditaan konfliktitilanteita tai kun opettajan työstä puhutaan metaforisesti. Emotionaalinen ulottuvuus kietoutuu kertomuksissa opettajan omiin tunteisiin, moraaliin ja päätöksentekoon sekä erilaisiin suhteisiin: oppilaisiin, oppilaiden vanhempiin, kollegoihin ja
rehtoriin. Kertomuksissa kuvataan opettajien tekevän tulkintoja oppilaiden tunteista, ja opettajat myös pohtivat oppilaiden tunnetaitoja. Tunteet näkyvät myös koulun kulttuurissa ja erilaisissa tunnesäännöissä. Johtopäätöksissä pohdimme tunteiden tiedostamisen ja
niiden tarkastelun merkitystä erityisesti opettajankoulutuksen näkökulmasta.
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“I’m gonna lay down here!” - Ambivalence and edge-emotions
in teacher-student interaction
Anna Pauliina Rainio, University of Helsinki, Department of Teacher Education
Kaisu Mälkki , University of Helsinki, Department of Teacher Education

In this paper we analyze teacher responses to challenging classroom situations. The ability of
a teacher to respond to the ambivalence of a student in a pedagogically constructive manner is
crucial for supporting the student at risk of exclusion and alienation (Rainio & MarjanovicShane 2013). This study introduces a systemic approach where student ambivalence is
brought together with the ambivalence that also the teacher may experience in these same
moments. This double-ambivalence can be elaborated as a boundary object (Star & Griesemer,
1989) or as a third space (Gutierrez et al., 1995) where the student and the teacher can meet,
and we will illuminate its social, cognitive and emotional functions.
We develop a new framework for analyzing teacher-student interaction and emotions. Rather
than only focusing on how the interaction would in ideal case take place to support student
agency, this framework brings into view the challenges that the both parties are facing in
these moments, and suggests ways to negotiate these challenges. The empirical data consist of
a case study from a theater workshop with foster care children (Rainio & Marjanovic-Shane
2013, Känkänen & Rainio, 2010). The theoretical materials used are Rainio’s theorization of
agency and ambivalence (ibid.) and Mälkki’s theorization on edge-emotions (2010).
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POSTMETODOLOGINEN KASVATUKSEN TUTKIMUS
POSTMETODOLOGISK PEDAGOGISK FORSKNING
POSTMETHODOLOGICAL EDUCATIONAL RESEARCH
Pj./Ordf./Chair: Riikka Hohti, Helsingin yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Viipyilyä lasten arkikuulumisissa
Susanna Kinnunen, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
”Tään nimi ois luonto ja elämän luonto.” Kynät kiitävät vauhdilla pitkin paperia. ”Tästä talon
piipusta tulee tärkeää savua. Sen avulla tää osaa suunnistaa kotiin.” - - - Mietitään yhdessä
rakentuvaa elämää. ”Piirretäänkö kaikkia olioita? Piirrä sääki! Vaude piirräkkö semmosen
jolla on paljon silmiä? Nää tekkee lettejä silleen, jonossa aina seuraavalle.” Niinku ketjussa? ”Nii”. Katsellaan hetki hiljaa yhdessä kerrottua. - - - ”Kirjota siihen vielä, että ei tarvi
pelätä.”
Olen tutkinut spontaanisti muotoutuneita kerronnallisia tiloja lasten arjessa suhteiden näkökulmasta. Tässä esityksessä kysyn, miten lasten suhteet taipuilevat näissä kerronnan tiloissa.
Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen viitekehys on rakentunut taiteellisen ja kerronnallisen lapsuudentutkimuksen kentällä, jossa olen etsiytynyt erityisesti arjen estetiikan ja postmetodologisten teorioiden pariin. Tulokset avaavat vaihtoehtoisia näkökulmia pienten lasten
kanssa tehtävään tutkimukseen kerronnallisen tilan (in-between space) käsitteen kautta. Pelkän tarinan sisällöllisen tarkastelun sijaan käsite korostaa kontekstia ja suhteisuutta erottamattomana osana kertomisen prosessia. Käsite kutsuu tutkijat huomioimaan läsnäolon ja monenlaisen kerronnan merkityksen pienten lasten elämässä. Lisäksi tutkimus haastaa tarkastelemaan tämän hetken pedagogisia, sekä päivähoidon ja kodin välisen yhteistyön kerronnallisia
käytänteitä.
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Snapchat ja ei-representationaalinen kommunikaatio
Antti Paakkari, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Pauliina Rautio, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Kuvaviestiohjelma Snapchat on kahden viime vuoden aikana noussut yhdeksi suosituimmista
viestisovelluksista nuorten keskuudessa. Tässä esityksessä pohditaan snappaamiseen liittyviä
merkityksiä ja sille ominaista viestinnän ontologiaa. Koettelemme esityksessämme ajatusta
snappaamisesta viestintänä, joka ei niinkään pyri representoimaan kuin tuottamaan affekteja.
Kiinnitämme huomion erityisesti tapaan yhdistää toisiinsa näennäisesti liittymättömiä tekstejä
ja kuvia. Kun viestit ovat sisäisesti ”ristiriitaisia” tai epäyhtenäisiä, mitä tapahtuu ajatukselle
representaatiosta tai merkityksen välittämisestä? Entä millaisia ovat affektit, joita snapeilla
pyritään saamaan liikkeeseen?
Esityksen taustalla on ajatus siitä, ettemme ole olemassa maailmasta ja kohtaamistamme esineistä erillisenä. Aistimisen tapamme muuttuvat uusien teknologioiden myötä (Ingold). Kysymme, minkälaisia aistimisen tapoja ja maailmoja uudet teknologiat tuottavat (Serres). Kiinnitämme huomiota myös siihen, etteivät teknologiat rakennu tyhjässä vaan kiinnittyvät tänä
päivänä läheisesti tietokapitalismin arvontuotantoon. Snapchat siis yhtäältä muotoilee uudenlaista aistimistapaa ja toisaalta pyrkii tekemään inhimillisestä sosiaalisuudesta taloudellisesti
tuottavaa.
Esitys pohjautuu Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin meneillään olevaan Textmötentutkimukseen, jossa tarkastellaan lukiolaisten kännykänkäyttöä ja kirjoituskäytäntöjen muutosta.
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”Voitko ottaa mun kepistä kuvan?”
Kristiina Välimäki, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Lapset viettävät koulussa arjestaan ison osan. Heidän todellisuutensa kouluarjessa on muutakin, kuin opettamisesta vastuussa olevat koulun aikuiset pystyvät näkemään. Huoltajatkaan
eivät näe lapsen arkea koulussa, vaan koulusta tulevat viestit ovat pääasiassa tekstuaalisessa
muodossa. Väitöstutkimuksessani katson koulun arkea sosiomateriaalisena ilmiönä. Lapset
elävät paitsi sosiaalisissa suhteissa, myös suhteessa materiaaliseen maailmaan, kuten paikkoihin ja esineisiin. Olen kiinnostut siitä, miten valokuvan avulla voi lisätä kouluarkeen liittyvää
positiivista vuorovaikutusta lasten ja aikuisten kesken. Positiivinen vuorovaikutus sisältää
ihmisten toiminnan lisäksi materiaalisen maailman toimijuutta. Kuva on erilainen esittämisen
tapa kuin esimerkiksi kirjoitettu wilma-viesti. Kuva näyttää toisenlaisia asioita.
Aineisto on tuotettu yhdessä eteläsuomalaisessa ekaluokassa. Aineistoni on paitsi valokuvia,
myös niiden ympärillä tapahtunutta ja tallennettua keskustelua ja toimintaa. Aineiston kerääminen jatkuu vielä. Osallistavan toimintatutkimuksen tavoin otan mukaan lapsia, heidän huoltajiaan ja opettajiaan aineiston tuottamiseen ja tutkittavan ilmiön pohtimiseen. Olen luonut
itselleni tilan luokassa aikuisena, joka ei opeta, mutta valokuvaa. Myös lapset ovat ehdottaneet asioita kuvattaviksi. Olen lähettänyt kuvia viikottain lasten koteihin katsot-tavaksi.
Olemme valinneet lasten kanssa tärkeitä kuvia ja rakentaneet niistä koulun aulaan taidenäyttelyn. Kuvien valinnan perusteena on ollut välittää kaunista ja hyvää. Toiminta, jota tässä olen
kuvannut, on herättänyt innostusta lapsissa ja aikuisissa. Alustava huomioni on, että kuvien
katsominen ja niistä keskusteleminen lisää positiivista vuorovaikutusta katsojien kesken.

146

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

Tutkijaopettaja koulussa
Hanna M. Nikkanen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Miten tutkimus ja koulun käytäntö kohtaisivat paremmin? Voisiko opettaja, jolla on myös
tutkijakoulutus, työskennellä koulussa sekä opettajana että tutkijana? Miten taide, kasvatus ja
tutkimus yhdistyisivät monikulttuurisessa yhtenäiskoulussa tukemaan koulun toimintakulttuurin rakentamista?
Olen musiikin aineenopettaja ja musiikkikasvatuksen tutkija. Ryhdyin tutkimaan ymmärtääkseni työtäni paremmin ja väitöstutkimuksen jälkeen olen palannut takaisin koulutyöhön.
Ammatillinen unelmani on ollut toimenkuva, jossa musiikillinen, kasvatuksellinen ja tutkimuksellinen ammattitaitoni yhdistyisivät saumatta, ja jossa voisin saattaa tutkimus-pohjaista
tietoa koulun arkeen nopeammin kuin julkaisemisen ja opettajankoulutuksen kautta. Neljässä
vuodessa tällaiset tutkijaopettajan toimenkuvan puitteet ovat työssäni toteutuneet: työajastani
20% on varattu tutkimukselle ja kehittämiselle, joka rahoitetaan osana taide-kasvatuksen tutkimushanketta.
Tutkijaopettajan toimenkuvan kehittämisen filosofinen tausta on deweylaisessa pragmatismissa ja laboratoriokoulun ihanteessa: parhaimmillaan koulu kulkee yhteiskunnan kehityksen kärjessä tutkien elämän ilmiöitä ja kehitellen niihin ajanmukaisia ratkaisuja. Mutta millainen tutkimus palvelisi nykykoulun käytäntöä johdattaen oppilaitakin tutkivaan lähestymistapaan? Voisiko tutkijaopettaja, joka tuo tutkimuksellisen ammattitaidon kouluyhteisöön ja
ajankohtaisen tiedon kouluelämästä tutkijayhteisöön, johdattaa akatemia-johtoisesta ja puumaisesta tutkimuksen rakenteesta kohti rihmastomaista tutkimusta, joka olisi koululähtöistä,
osallistavaa ja jatkuvasti koulun arjessa elävää?
Esityksessäni kerron tutkijaopettajan toimenkuvan kehittämisen hankaluuksista ja mahdollisuuksista sekä kouluuni jalkautuvasta Taide julkisena palveluna – tutkimushankkeesta. Pohdin ja toivon keskustelua siitä, millaista voisi olla koulun arjessa tapahtuva taiteellista työskentelyä hyödyntävä ja oppilaita osallistava tutkimus.
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Zombi ja sukupuoli
Riikka Hohti, Helsingin yliopisto

Väitöskirjani aineistossa 10-vuotiaat lapset kirjoittavat luokkahuoneessa havaintojaan, tarinoitaan ja ajatuksiaan. Aineistossa on jonkin verran erillisiä tarinoita, joista suurin osa on kauhutarinoita, verisiä juttuja tai jatkokertomuksia hirviöistä ja sarjamurhaajista. Jos ajattelen, että
luokkapäiväkirja on vapaan kerronnan tila, jossa lapset tuovat esiin asioita joilla heille itselleen on väliä, minun on otettava vakavasti kysymys zombeista. Esitykseni keskiössä ovat
zombit. Pohjautuen uusmaterialistisiin teorioihin kiinnitän huomiota niihin yhdistelmiin ja
yhteyksiin, joissa zombit esiintyvät. Ensimmäinen tärkeä yhteys on sukupuoli, sillä zombitarinoiden kirjoittajista kaikki ovat poikia. Muita elementtejä zombi-yhdistelmissä ovat muun
muassa kännykät, läppäri ja halloween-naamarit.
Kysyn esityksessäni: Mikä tehtävä on zombi-sukupuoli-yhdistelmillä koululuokassa? Millaisia affekteja niissä virtaa? Mitä zombeista ja sukupuolesta seuraa? Analyysissä käytän KoroLjungbergin ja kumppaneiden käsitettä data++ seuraillakseni näitä yhdistelmiä ja katsoakseni
miten zombit tulevat osaksi lasten ja koululuokan elämää. Pohdin myös sitä miten uusmaterialististen tutkimusten avoimuus ja hetkessä läsnä olevien potentiaalien korostaminen saattaa
jättää rajoittavia ja ahdistavia ulottuvuuksia huomiotta.
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Postmetodologisen tutkimuksen metafyysisiä haasteita
Jani Kukkola, Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteissä on viime vuosina alettu keskustella vakavasti ns. postmetodologisesta tutkimuksesta, jossa Valistukseen pohjautuva filosofinen antropologia ja fenomenologiasta oletetusti kumpuava representationaalinen logiikka kyseenalaistetaan osana vallitsevaa humanistista laadullista tutkimusmetodologiaa. Viitaten post-strukturalisteihin Gilles Deleuze ja Felix
Guattari, postmetodologinen tutkimus ajattelee tutkimansa todellisuuden ei-hierarkkisena,
perustavasti relationaalisena, olemisen jatkuvan tulemisen virtana. Tämä ”konkretisoituu”
tutkimussuuntauksessa näkemyksiin uusempirismistä, uusmaterialismista ja uusrealismista.
Esitykseni tarkoituksena on arvioida tämän postmetodologisen tutkimuksen todellisuusoletuksia sekä siinä piileviä keskeisiä ongelmia, ja osoittaa kuinka se edelleen sitoutuu moderniin
metafysiikkaan. Esityksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan esittää paluuta humanistiseen metodologiaan, vaan kysyä kuinka nämä metafyysiset haasteet ovat ylitettävissä.
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How can we research non-sense making?
Ayako Shimada, University of Oulu, Faculty of Education

My presentation will discuss post-structural approaches to a challenging task: producing material for a research on how incomprehensibility in encountering visual artwork challenges
existing ways of thinking of the audience.
With a post-structurally informed approach on learning as emergent (e.g., Gannon & Davies
2006), methodological tools in the research are analyses for textual data as well as in-depth
case studies.
With both textual data and case studies, the analytical focus is on the potentiality of contingency and complexity in relation to learning. This has been approached for instance through
philosophies utilising Derrida’s notion of deconstruction, pedagogies discussed as emergent
(e.g., Gannon & Davies), or various approaches to complexity in thinking and in learning
(e.g., Davis, Sumara, & Luce-Kapler 2000). The empirical data focusing on audience’s encounters with artwork will be collected through various participatory and multimodal methods:
such as ‘walking interviews’ (Evans & Jones 2011) or the ‘friendly stranger’ method (Émond
2003, 2006). Both methods focus on the interactions and relations between the researcher and
the participant engaging in mutual practices of ‘thinking out loud’.
This presentation is expected to trigger a discussion that provides insights, ideas and advises
for the challenging task of a research in its beginning stage.
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Kohti rihmastollista lukutapaa
– tapauksena oppilaiden politisoituminen
Tuure Tammi, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Kaikki ei ole poliittista, mutta mistä tahansa voi tulla poliittista (Dean). Mitä tapahtuu silloin,
kun jostakin asiasta tulee poliittista, kun se politisoituu? Pohdin tätä kysymystä tarkastelemalla erään opettajan kertomusta, jossa ”neljä oppilasta lähti protestinomaisesti kotiin kesken
koulupäivän”, koska ”puhutut asiat paisuivat niin isoiksi”. Koulussa oli todettu hometta ja
joitain luokkatiloja oli suljettu. Tässä esityksessä kiinnostuksen kohteenani ei ole niinkään
tämä kehollinen ”taktiikka” (deCerteau), jota oppilaat käyttivät (heidän poliittinen toimijuutensa), vaan sen kehkeytyminen osana ympäristöään. Mitä mahtaa tarkoittaa, kun asiat ”paisuvat isoksi”? Vaikka kertomuksen avulla ei voida päästä käsiksi varsinaiseen tapahtumaan,
sen ollessa aina tulkintaa, voidaan kertomuksen kanssa ajatella ja kokeilla. Sen tuottamia
ajatuksen viivoja voidaan seurata.
Miksi valitsin juuri tämän osan aineistosta? Se puhutteli minua, eikä päästänyt otteestaan. Sitä
paitsi, ei ole väliä, mistä kohdasta rihmastoon menee sisään, sillä sen pisteet ovat kytköksissä
toisiinsa. Tästä näkökulmasta oppilaiden protesti ei ole yksinkertaisesti seurausta aikuisten
toiminnasta tai reagointia aikuisten ongelmiin, vaan, Deleuzea & Guattaria mukaillen, rihmaston tiivistymä sipuliksi maan pinnalle.
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NARRATIIVISET LÄHESTYMISTAVAT
NARRATIVA ANSATSER
NARRATIVE APPROACHES
Pj./Ordf./Chair: Hannu L.T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, Anna Rytivaara & Eero Ropo,
Tampereen yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

”Fiktion kiertotie” opetuksessa – tapaus ”Hajoava perhe”
Matti Hyvärinen, Tampereen yliopisto, Yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen yksikkö

Kirjoittaessaan kerronnallisesta identiteetistä Paul Ricoeur (Oneself as Another, 159) käyttää
kiinnostavaa käsitettä ”kiertotie fiktion kautta”. Tässä paperissa käsittelen aluksi opetuskokemusta, Tampereen yliopistossa toteutettua perheen tutkimuksen kurssia, jossa käytettiin
oppimateriaalina Ian McEwanin romaania Rannalla, jonka kaikki opiskelijat lukivat. Kokeilun pohjalta on toimitettu teos Hajoava perhe. Toiseksi nostan tarkempaan keskusteluun erityisen teeman, mielen sisältöjen esittämisen, joka perustelee spesifimmin fiktion ainutkertaisen roolin. Ricoeurin mukaan fiktio tarjoaa ”laboratorion ajatuskokeille”, joissa tutkittavana
on toiminnan ja sen toimijan suhde. Fiktio tunnetusti esittää yksityiskohtaisesti muidenkin
kuin kertojansa ajatuskulkuja ja mielen liikkeitä ja rakentaa siten toimijan ja toiminnan suhdetta. McEwanin romaanissa sen nuoret päähenkilöt ovat erityisen huonoja jakamaan ajatuksiaan ja aistimaan toistensa mielen liikkeitä, mikä lopulta johtaa suhteen kariutumiseen. Sosiaalitieteet ovat sekä sivuuttaneet mielen käsitteen että aliarvioineet sitä, miten reaalista ja
seurauksellista kaunokirjallisuus tässä mielessä on: missään muualla ei ole vastaavaa mielen
liikkeiden esittämisen laboratoriota, josta olisi omaksuttu sekä ilmaisun että itseymmärryksen
välineitä. Mielen käsite on aika rehabilitoida sosiaalitieteissä, samalla kun fiktion pedagoginen rooli on perusteltua arvioida uudestaan.
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Kirjallisuus – kokemus – oppiminen
Laura Karttunen, Tampereen yliopisto, Yleinen kirjallisuustiede

Kertomus on inhimillisen kokemuksen kyllästämä muoto. Se kuvaa inhimillisiä kokemuksia
ja tunteita, ja sen rakenteet heijastelevat ihmisen kehollista olemista maailmassa. Kirjallisuuden lukeminen on samaten kokemuksellista toimintaa, joka tähtää empaattiseen ymmärtämiseen eikä objektiiviseen tietämiseen. Lähestyn esitelmässäni Monika Fludernikin ajatusten
kautta kertomusteoriassa tapahtunutta kokemuksellista käännettä ja pohdin, mitä se tarkoittaa
kirjallisuuden opettamiselle ja tutkimiselle sekä sosiaalitieteelliselle fiktiiviseen aineistoon
nojaavalle opetukselle. Kokemuksellisen oppimisen kehittäjän David Kolbin mukaan objektiivisen tietämisen vaihtoehdon, konkreettisen ymmärtämisen, prosessia on vaikea tavoittaa,
sillä se on hetkellinen ja subjektiivinen ja perustuu hiljaiseen tietoon. Hän vertaa prosessia
taideteoksen vastaanottoon. Kertomustutkijat kuten Michael Toolan ovat esittäneet tarkkoja
kuvauksia siitä, miten tekstit synnyttävät lukijassa empatiaa. Lukijan tunteellinen immersio
tekstiin mahdollistuu konkreettisten aistihavaintojen (valo, lämpö) kuvailun ja ruumiinosien
nimeämisen kautta.
Tutkimalla kirjallisuuden vastaanottoa tällaisin analyysimenetelmin päästään mahdollisesti
jyvälle myös siitä, mitä kokemuksellisessa oppimisessa tapahtuu. Kiinnostuksen aiheenani
eivät ole niinkään teoreettiset mallit kuin käytännön sovellukset. Koska kirjallisuus vetoaa
tunteisiin, se voi lisätä opiskelijan motivaatiota vaikkapa sosiaalitieteellisen tiedon hankintaan.
Tunteisiin kytkeytyvänä kirjallisuus sopii erinomaisesti arvojen ja asenteiden reflektointiin.
On kuitenkin syytä muistaa kirjallisuuden erityisyys tekstilajina; kokemuk-sellista lukutapaa
ei pidä ulottaa kaikkiin tekstilajeihin, kuten uutisteksteihin, joiden tehtävänä on tiedonvälitys
eikä kutsuminen pohtimaan yhdessä inhimillisesti tärkeitä kokemuksia.
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Fiktion kiertotie ja kolmivaiheinen mimesis
Rauno Huttunen, Turun yliopisto
Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Hyvärisen ja Karttusen esitysten kommenttipuheenvuorona toimivassa kolmannessa alustuksessa Hannu Heikkinen ja Rauno Huttunen tarkastelevat yleisemmällä tasolla sitä, miten maailmaa ja itseä koskeva tulkinta rakentuu vähittäisen tulkinnallisen prosessin kautta, jota Paul
Ricoeur kuvaa kolmivaiheisena mimesis-prosessina. Tämän idean Ricoeur on esittänyt jo
teossarjassaan Temps et récit (Time and narrative; 1983-85), josta alkanutta projektia hän
jatkoi narratiivista itseyttä ja etiikkaa tutkivassa teoksessa Soi-même comme un autre (Onself
as another; 1990). Ricoeurin tunnettu tulkinta hermeneuttisesta ymmärtämisen prosessista
perustuu siihen, että esiymmärrys eli maailman ”alkuperäinen” ymmärtäminen (mimesis1)
järjestyy tekstin maailmaksi (mimesis 2) kertoen esiymmärretystä maailmasta yhtenä poeettisena kokonaisuutena. Narratiivinen prosessi ei kuitenkaan pääty tekstin imaginaariseen maailmaan, vaan tulee luetuksi ja omaksutuksi (mimesis 3): toisin sanoen henkilö alkaa omaksua
tuottamansa kertomuksen eräänlaisena uutena esiymmärryksenä hermeneuttisen kehän tapaan.
Sama prosessi toteutuu myös silloin, kun luemme tai kuulemme toisten ihmisten tuottamia
kertomuksia maailmasta. Kun tekstin maailman ja lukijan / kuulijan maailman horisontit kohtaavat, lukijalle / kuulijalle muodostuu uusi ymmärrys tapahtumisen maailmasta. Tämä hermeneuttinen prosessi on ”fiktion kiertotien” kantava idea. Heikkisen ja Huttusen kommenttipuheenvuorossa käytetään havainnollistavana tapaus-esimerkkinä päähenkilön äidin tarinaa
Wim Wendersin elokuvassa ”Paris, Texas”.
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Relational and distributed leadership
Eeva Tiihonen, University of Helsinki

The main aim of the research is to describe, interpret and try to understand early childhood
leadership in the relational and distributed leadership framework. The purpose of the study is
to highlight how the leadership is built on everyday interaction and operating practices, and
how the pedagogical leadership is divided.
The frame of reference for the study are the relational and distributed leadership theories. The
relational leaderships are perceived by Komives, Lucas & McMahon (1998, 2007) relational
leadership model (RLM) and the relational leadership theory (Ladkin 2011; Uhl-Bien 2006).
The relational leadership theory aims to explain how people work together when forming
relationships. The theoretical background of the distributed leadership is based on Spillane
(2006, 2007) and Pearce & Manz (2005). Distributed leadership is seen as an internal and
constantly evolving interaction process in the workplace.
The methodological solution of this research is narrative as a research design. Background
and reason for the narrative research is the conception that storytelling is an essential part of
being a human. The research material consists of multiplied and written small stories. The
research data is analyzed by the narrative analysis methods.
As a conclusion, this study provides evidence that the relational and the distributed leadership
can be seen as an opportunity for the early childhood education leadership.
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Storytelling as a political action in participatory action research
Doris Santos, Universidad Nacional de Colombia, Institute of Research in Education

Efficiency-based agendas for education have resulted in bringing life projects and educational
experiences apart. In higher education, for example, answering questions such as ‘Who am I?’
and ‘Who would I like to become?’ is valued only in relation to the productivity strategies put
in place to positioning universities in rankings. This is particularly important for participatory
action research practitioners in higher education since corporatized universities demands each
day more and more efficient performance from academic staff. Based on the notion of the
‘feeling-thinker’ coined by Orlando Fals Borda in the Latin American approach to participatory action research (PAR) and Hannah Arendt’s reflections about the political action, PAR
storytelling is analysed in its political dimension. For illustration purposes, some excerpts of a
story told about a PAR project in a Colombian higher education setting are used; this project
was aimed at supporting university students to strengthen their academic literacy in Spanish.
The analysis shows the importance of the writing of PAR stories as linked to traces of educational changes taking place. One implication to consider is the need that PAR practitioners
regularly unfold the multiple layers of the political in their writings in order to get more
awareness not only about such educational changes occurring but also about the people they
have become for their communities.
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Ostrobothnian Stories of Life and Learning
– a Qualitative Study of Biography as a Field of Learning
Linda Ahlbäck, Åbo Akademi University

Conventional learning theories tend to reduce learning to mechanisms or different learningstyles (West, 2007). When instead approaching learning from a biographical perspective, it
opens possibilities of creating a more holistic and historical view of the phenomenon. One
way of gaining a deeper understanding of biographical learning, is by exploring spaces and
opportunities for learning (Alheit & Dausien, 2002), referred to as turning points by Mezirow
(2009). These turning points take place in the individual biography, which Alheit (in
Hallqvist, 2012) claims can be seen as a field of learning.
This paper presents a research-project focusing on the learning of elderly Swedish-speaking
Ostrobothnians in Finland, a generation who was raised in a specific context and in a specific
and turbulent time. According to Moen (2006), the individual in question is irreducibly connected to her or his social, cultural and institutional setting. When exploring their biographies in the form of life-stories (n=10), it will be possible to capture both the individual and
the context. By identifying and describing turning points in their life-stories, analyzing and
interpreting the learning that has taken place, I will explore how life shapes the human being
and how the human being, in turn, shapes life.
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Tarina, kertomus ja kerronnallinen diskurssi
Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Esitelmässä jatketaan keskustelua kerronnallisen tutkimuksen peruskäsitteiden jäsentämiseksi
pohjautuen Porter H. Abbottin teokseen ”Cambridge introduction to narrative”. Keskiössä on
se, miten käsitteistö on käännettävissä suomeksi. Tärkeä narratiivisen tutkimuksen käsite on
tarina. Usein kertomusta ja tarinaa käytetään väljästi toistensa synonyymeina sekä englannin
että suomen kielessä. Kirjallisuustieteen alueella näiden kesken on tehty tarkka ero. Jotta voi
ymmärtää tarinan ja kertomuksen perustavaa laatua olevan eron, on hahmotettava kerronnallisen diskurssin käsite. Se viittaa kertomisen tapaan, muotoon ja välineisiin, joiden avulla kertomuksia kerrotaan. Kun tapahtuma tai tapahtumakulku (toiminta) esitetään kerronnan avulla,
niistä muodostuu kertomus. Tarina muodostuu ajassa etenevistä tapahtumista (events), olevaisista (entities; existents), jotka puolestaan ovat henkilöhahmoja (characters) tai tapahtumapaikkoja (settings). Tarinan tapahtumat voivat olla joko näiden henkilöhahmojen tekemiä
tahallisia ja tarkoituksellisia tekoja (actions) tai tahattomia, esimerkiksi luonnontapahtumien
kaltaisia sattumuksia (happenings), joiden tekijät eivät ole intentionaalisia olentoja. Esitelmäni perustana on kuvio, johon olen koonnut nämä peruskäsitteet ja niiden väliset suhteet Abbottiin kirjaan perustuen (Heikkinen 2015). Abbott itse ei ole visualisoinut käsitteiden välisiä
suhteita, joten kyseessä on itse tekemäni tulkinta hänen työnsä pohjalta. Esitin kuvion ensimmäisen version Kasvatustieteen päivillä vuonna 2010 englanniksi, ja nyt esillä on uusi suomenkielinen versio, jossa käsitteiden välisiä suhteita on jäsennetty joiltakin osin uudelleen.
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Itseymmärrystä rakentamassa
Kokemuksia omaelämäkerrallisesta opettajatutkimuksesta
Esko Johnson, Centria-ammattikorkeakoulu
Liisa Kivioja, Jyväskylän yliopisto

Omaelämäkerta on jäljestäpäin kerrottu kertomus, jossa itse rakentuu kerronnan prosessissa
omaelämäkerrallisen työstämisen avulla (Bruner 1990; 2004). Opettajan omaelämäkerta tulkitsee ja tekee ymmärrettäväksi opettajan työn ja elämän, joiden kummankaan kokemukseen
ei ole pääsyä ilman kieltä, kerrontaa ja symbolien käyttöä (Ricoeur 2005). Mutta omaelämäkerrallisessa opettajatutkimuksessa pelkkä kertominen ei riitä, vaan siinä joutuu reflektoimaan
ja ratkaisemaan useita kerronnan teoreettisia ja käytännön haasteita. Eletty elämä on hajanaisempi, epävarmempi ja moniulotteisempi kuin siitä syntyvä kertomus. Sekään ei ole lähtökohtaisesti pysyvä vaan hahmottuu kerronnan hetkessä uudelleen. (Clandinin & Connelly 2000;
Ricoeur 2005.)
Edustamamme omaelämäkerrallisen opettajatutkimuksen kohteena on opettajan ammatillinen
oppiminen ja kasvu. Eskon (Johnson 2011) tutkimus käsitteli ammattikorkeakoulun kielenopettajan kokemia työhaasteita ja ammatillista kasvua. Liisa (Kivioja 2014) tutki suhdettaan
luokanopettajan uudistuneisiin opetussuunnitelmiin ammatillisen kasvun näkö-kulmasta.
Työryhmäesityksessämme käsittelemme omaelämäkerrallisen otteen soveltamista ja vertailemme erityisesti opettajan itseymmärryksen (Kelchtermans 2005; Korthagen 2004) rakentumista. Osoitamme, kuinka tutkimus kannusti meidät refleksiiviseen ja kokonais-valtaiseen
opettajuuden tarkasteluun, jota pidämme keskeisenä osana opettajan ammatillista kasvua.
Tukeudumme esityksessämme omaelämäkerrallisten tutkimustemme uudelleen luentaan sekä
näiden jälkeen yhdessä kirjoittamaamme tutkimusartikkeliin (Johnson & Kivioja (ilm.)).
Esityksemme nivoutuu teemaryhmän tavoitteeseen pohtia, miten narratiivinen tutkimusote
muiden tutkimusotteiden rinnalla vaikuttaa koulutuksen toimijoiden itseymmärryksen muotoutumiseen.
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Urakerronta ja ammatillinen kerronnallinen ympäristö
Liisa Marttila, Tampereen ammattikorkeakoulu

Uraa, esimerkiksi opiskelu- työuraa, voidaan tarkastella yksilön, ammatillisten yhteisöjen
yhteiskunnan välillä rakentuvana sosiaalisena konstruktiona. Urista kerrottaessa elämänhistorian sekä työelämän tapahtumiin ilmiöihin otetaan kantaa niin yksityishenkilönä, kuin
ammattien, työpaikkojen toimialojen edustajana, tietyssä historiallisessa ajassa paikassa. urakokemukset ovat yksilön kokemuksia, heijastavat niiden juonentamisen sanoittamisen tavat
myös laajempia yhteiskunnallisia arvojärjestelmiä sekä sitä konkreettista sosiaalista tilannetta,
jossa urasta kerrotaan.
Väitöstutkimuksessani Ura kerronnallisena työnä – Ammattikorkeakoulun opettajat kertojina
tarkastelin kerronnallista työtä ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksissa. Kertomisen tapahtumaan sisältyy aina erilaisia sosiaalisia kulttuurisia odotuksia (Linde 1993).
Urasta kertomisen sosiaalisesti suotavia tapoja kuvataan tutkimuksessani urakerronnan konventioina eli yleisinä sovinnaisina tapoina kertoa omasta urasta. Sitä, miten kerronnan konventioita valitaan, mukaillaan, sovelletaan tietoisesti rikotaan, nimitetään väitöstutkimuksessa kerronnalliseksi työksi. Kerronnallinen työ tapahtuu aina kerronnallisessa ympäristössä (Gubrium & Holstein 2008), joka osaltaan määrittää, mitkä asiat ovat kulloinkin relevantteja miten niistä on suotavaa kertoa.
Tutkimukseni nivoutuu kulttuurisen työelämäntutkimuksen kerronnallisen (narratiivisen)
uratutkimuksen perinteisiin. Tutkimusaineisto koostuu urahaastatteluista (n=13). Haastateltavat ovat eri-ikäisiä opettajia kolmesta ammattikorkeakoulusta, kahdelta eri alalta. Tutkimuksessa haastatteluista rakennetaan urakertomuksia. Niiden pohjalta analysoidaan, millaista
kerronnallista työtä ammattikorkeakoulun opettajat tekevät kertoessaan urastaan.
Tulokset osoittavat, että urakerronnassa kertojasta rakentuu aktiivinen hahmo, jolla on viime
kädessä valta vastuu omasta urastaan. Lisäksi omaa ammatillista mennyttä, nykyisyyttä tulevaa pyritään urakerronnan kautta sitomaan yhteen, kerronnallisen ympäristön kannalta relevanteilla tavoilla. Kertojat poimivat luovasti erilaisia perusteluja kuvaamilleen uratapahtumille. Urakerronta heijastaakin kertojan ammatillista nykyisyyttä sekä kerron-nallisen ympäristön mahdollistamia rajoittamia kerronnan konventioita.
Asiantuntijaroolissa toimivan urakerronnassa tärkeintä ei ole se, että ura kuvattaisiin mahdollisimman menestyksekkäänä. Sen sijaan uran käänteet tehdyt valinnat tulee perustella mahdollisimman vakuuttavasti, siten, ettei kuulijalla ole tarvetta kyseenalaistaa kertojan pätevyyttä vastuullisuutta uratoimijana. Myös ammattikorkeakoulu osana kerronnallista ympäristöä
luo opettajien urakerronnalle omat erityispiirteensä.
Esityksessäni keskityn kerronnallisen työn ja kerronnallisen ympäristön väliseen suhteeseen
ammatillisesti orientoituneessa urakerronnassa ja esittelen saamiani tuloksia.
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Kertomus fronesiksesta opettajankoulutuksen taustafilosofiassa
Markku Niinivirta, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Tämä alustus liittyy kasvatusfilosofiseen väitöstyöhön, jossa tarkastelen käytännöllisen viisauden katoamista uudella ajalla ja mahdollisuutta löytää se uudelleen kasvatustietoa ja toimintaa kokoavaksi käsitteeksi. Tutkimuksen teoreettisen osan muodostaa fronesis-käsitteen
filosofis–historiallisen kehityksen tarkastelu sekä sen mahdollinen merkitys opettajankoulutuksen avainkäsitteenä. Tarkemmin keskityn käytännöllisen järjen kolmeen kehitysaskeleeseen, jotka kulkevat Aristoteleen, von Wrightin ja Wileniuksen kautta nykyaikaiseen suomalaiseen kasvatusfilosofiseen keskusteluun. Tämä osa muodostaa perustan Snellmankorkeakoulun steinerpedagogisen luokanopettajan koulutuksen tausta-filosofian ja opintosisältöjen tutkimukselle. Tutkimuksen empiirisessä osassa hyödynnän teoreettisen osan tuloksia
ja tutkin opettajien persoonallisen ja professionaalisen kasvun kokemuksia haastatteluaineiston pohjalta.
Tässä alustuksessa tarkastelen lähemmin Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kokemuksia. Haastatteluaineistosta muodostuu narratiivisen analyysin pohjalta uusia kertomuksia luokanopettajaksi kasvun mahdollisuuksista ja haasteista.
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”Ei opettaja vaan ohjaaja” – suomalaisten ja ranskalaisten
aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä oman aineen opettamisesta
Tarja Nyman, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Riikka Alanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Opettajien pedagogista ajattelua on tutkittu Suomessa systemaattisesti jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan (esim. Jyrhämä 2002; Laine 2004; Paloniemi & Heikinaro-Johansson
2008; Silkelä 1999). Opettajaopiskelijoiden uskomukset ja käsitykset ovat tärkeä osa pedagogista ajattelua. Miten tulevat aineenopettajaopiskelijat käsittävät oman aineen opetuksen?
Millaisia kulttuurienvälisiä eroja käsityksissä on Suomen ja Ranskan välillä?
Tutkimusta varten keräsimme aineistoa yhteensä n. 120 aineenopettajaopiskelijalta Suomesta
ja Ranskasta. Aineisto koostui piirrostehtävästä, jossa opiskelijoille annettiin tehtäväksi piirtää kuva itsestään opettamassa omaa oppiainetta ja kertomalla siitä sanallisesti kuvan kääntöpuolella (Kalaja ym. 2013). Tutkimuskysymykset olivat (1) Millaisena opettaja-opiskelijat
esittävät oppimisympäristön? (2) Miten he esittävät vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaan
välillä? (3) Millaisena opettajan ja oppilaan toimijuus ilmenee piirroksissa ja niiden kuvauksissa? (4) Millaisia kulttuurienvälisiä eroja käsityksissä on Suomen ja Ranskan välillä?
Aineistoa käsitellään tutkimuksissa visuaalisina ja verbaalisina narratiiveina. Analyysimenetelmänä käytetään temaattista analyysiä. Tulosten toivotaan paljastavan ominaispiirteitä
suomalaisesta ja ranskalaisesta pedagogisen ajattelusta, joita voidaan hyödyntää niin jatkotutkimuksessakin kuin opettajankoulutuksessa.
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Opettaja – oman tarinansa näkijä vai tekijä?
Annukka Tapani, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tässä esityksessä tavoitteena on pohtia, onko opettajuus yhteiskunnallisten muutosten heijastelua vai ovatko opettajat itsekin muutoksen tekijöitä, siis oman tarinansa näkijöitä vai tekijöitä. Tarkastelen opettajuutta ja sitä kehystäviä tapahtumia yhteiskunnassa, työelämässä, koulutuskentällä, perheissä ja oppijoissa. Opettajankouluttajana olen usein törmännyt sanontoihin,
että nyt olen opettaja, mutta ennen oli työelämässä. Onko opettaja ja opettaminen irrallista
yhteiskunnasta, voiko opettaja vain opettaa, välittämättä siitä mitä muualla tapahtuu.
Opettajan tehtävät ovat tällä hetkellä moninaiset: pitää olla osaava opettaja, huolehtija, verkostoituja, ohjaaja. Opettajan työ ei kohdistu vain opiskelijoihin vaan huoltajiin, yhteisöihin,
sidosryhmiin ja työkavereihin. Miksi kaikki tämä, miksi ei riitä, että opettaa luokassa niin
kuin ennen. Tällä hetkellä opettajan hyveitä ovat verkostot, oppimisen kaikkiallistaminen ja
oppimiskumppanuudet. Aina ei ole kuitenkaan ollut näin. Ei tarvitse katsoa kuin 40 vuotta
taaksepäin, jolloin opettajan työ oli tiukasti rajattu luokkahuoneisiin. Opettajankoulutus antoi
eväitä, kuinka pidetään hyvä oppitunti. Toki nytkin vielä opetetaan, mutta enemmänkin ohjataan, valmennetaan, konsultoidaan, fasilitoidaan.
Tarkastelun lähestymistapa on tarinallinen: tarkastelen yhteiskunnallisia ”isoja kertomuksia”,
megatrendejä 1960-luvulta 2010 –luvulle. Esityksessä haastan osallistujia myös visioimaan,
mihin suuntaan opettajuus on menossa. Näin olemme yhdessä rakentamassa, sanoittamassa,
tarinallistamassa opettajuuden uutta kertomusta. Mikä on opettajien oma vaikutus, ovatko he
sopeutujia vai voivatko he opettamisen kautta myös muuttaa maailman kulkua?
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Yksilölliset valinnat ja nuorten omaa koulunkäyntiä koskeva puhe
Katariina Löfblom, Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Selvitän kasvatussosiologian ja nuorisotutkimuksen alaan kuuluvassa tutkimuksessani nuorten
koulunkäyntiä ja siihen liittyviä erilaisia valintoja koulutusmarkkinoihin nähden etäällä asuvien
nuorten kertomana. Tarkastelen tutkimuksessani koulunkäyntiä osana nuorten arkea ja elämänvaihetta.
Seminaariesityksessäni keskityn valinnaisuuden teeman, itseyden ja omaa toimijuutta käsittelevien
ilmausten tarkasteluun omassa tutkimuksessani. Työni pohjautuu käsitykseen identiteetin narratiivisesta rakentumisesta ja prosessinomaisuudesta. Nojaudun tutkimuksessani Meadin minuutta
käsittelevään teoriaan, jossa korostuu minuuden sosiaalisuus ja merkitysten rakentuminen toiminnan kautta. Kokemukset, tehdyt valinnat, elämän arkiset kontekstit ja saadut palautteet ovat minäkerronnan keskeisiä aineksia. Olen tutkimuksessani kiinnostunut siitä, miten nuorten puheessa
kuvattu oma elämä ja ratkaisut suhteutuvat valinnaisuuden teemaan, joka on kasvatusta ja koulutusta käsittelevissä yhteyksissä ollut paljon esillä.
Tutkimuksen aineisto muodostuu nuorten, tyttöjen ja poikien, teemahaastatteluista. Analysoin
haastatteluita laadullisin menetelmien sekä narratiivisesti että temaattisesti. Tutkimusta varten
haastattelen kahdella eri paikkakunnalla koulutusurallaan nivelvaiheissa olevia nuoria. Tarkastelen
tutkimuksessani sitä, miten kauempana koulumarkkinoista asuvien nuorten puheessa valinnaisuutta käsittelevät teemat tulevat esille tai yhdistyvät omaan toimijuuteen ja itseen. Tutkimukseni tavoitteiden suhteen kiinnostava tarina on suomalaisen korkeatasoisen, tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan yhtenäiskoulun vähittäinen muovau-tuminen yksilöllisiä valintoja,
oppilaiden ja näiden perheiden toiveita ja erityistarpeita täyttäväksi peruskouluksi, jonka tavoitteena on kilpailuhenkisten yrittäjäkansalaisten tuottaminen. Tutkimuksessani oletan kulttuurisesti
jaettujen tarinoiden välittyvän myös nuorten omaa elämää käsittelevään puheeseen.
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Pienet kertomukset ja asemointi lasten ja nuorten
identiteetin ymmärtämisessä
Maiju Kinossalo, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Anna Rytivaara, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Asemoinnin käsite (esim. Harré & van Langenhove, 1999) on noussut kahden vuosikymmenen aikana tärkeäksi analyysivälineeksi narratiivisen identiteetin tutkimuksessa. Pohdimme tässä esityksessä asemoinnin käsitteen soveltuvuutta erityisesti lasten ja nuorten identiteetin ymmärtämisessä. Tämä esitys perustuu kahden seitsemäsluokkalaisen nuoren haastatteluissa esiintyviin pieniin kertomuksiin (Bamberg & Georgakopoulou, 2008). Valitsimme
haastatteluista tarkempaan analyysin pienet kertomukset, joissa nuoret kertovat vertaissuhteistaan. Kertomuksissa nuoret asemoivat itsensä aina samalla sekä vertaisiin että johonkin paikkaan, esimerkiksi kouluun. Haastatteluissa nuoret asemoivat itseään kaikilla asemoinnin kolmitasomallin (Bamberg, 1997; katso myös deFina 2013 ja Georgakopoulou, 2013) kolmella
tasolla: suhteessa kertomusmaailman konteksteihin, suhteessa kuulijoihin sekä suhteessa
omaa identiteettiinsä. Esitämme aineistoesimerkkejä eri tasoilta. Asemoinnin käsitettä on
sovellettu enimmäkseen haastatteluaineistoihin, joten pohdimme lisäksi asemoinnin sovellusmahdollisuuksia myös kirjoitettujen elämäkerrallisten aineistojen sekä muistiinpanoaineistojen analysoinnissa.
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Varhaiskasvattajien kertomuksia kosketuksesta
päiväkodin käytänteissä
Virve Keränen, Oulun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Jaana Juutinen, Oulun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Eila Estola, Oulun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkimuksessani pohdin sitä, millaisena lapsen koskettamisen käytännöt päiväkodissa näyttäytyvät ja mitä päiväkodin ammattikasvattajat lapsen koskettamisesta kertovat. Suomalaisessa kasvatuskulttuurissa koskettamiseen on suhtauduttu ristiriitaisesti (Kinnunen, 2013), vaikka tutkimus on osoittanut, että lapsi tarvitsee kasvattajan koskettamista (Field,2001;
Owen&Gillentine, 2011). Suomalaisessa varhaiskasvatuskontekstissa kosketusta ja sen merkitystä on tutkittu vähän. Esitys perustuu kasvatustieteen pro gradu –tutkimukseeni, joka on osa
Suomen akatemian BELONG-hanketta sekä Nordforskin ValuED-hanketta).
Tutkimukseni lähtökohta on, että lapsen kosketuskäytännöt rakennetaan yhdessä kertoen ja
uudelleen kertoen. Jaettujen kertomusten kautta kasvattajat luovat merkityksiä lapsen koskettamiselle. (Heikkinen, 2010; Caine, Estefan & Clandinin, 2013)Tutkimusaineiston muodostavat päiväkodin arjen videoinnit. Videoista poimin episodeja, joissa lapsi ja kasvattaja koskettavat toisiaan. Videoepisodit toimivat keskustelun virittäjänä ryhmäkeskustelussa, johon osallistuivat kolme videoilla ollutta kasvattajaa. Videoepisodit ymmärretään tässä arjen pieniksi
kertomuksiksi (Bamberg 2006). Ryhmäkeskustelun jälkeen analysoin videoaineiston ja esittelin kasvattajille analyysini alustavat tulokset. Tässä keskustelussa kasvattajat reflektoivat
kosketusta suhteessa arjen tilanteisiin ja tekemääni tulkintaan videoista muodostaen kosketuskertomuksia.
Tässä tutkimuksessa kasvattajan kosketus näyttäytyy keinona, päämääränä tai itseisarvona.
Kosketus keinona kontrolloi tai ohjaa lasta, päämääränä kosketuksen tarkoitus on auttaa lasta,
itseisarvona kosketus on lasta osallistavaa ja välittävää. Kasvattajien kosketuskertomuksissa
teemoiksi nousivat lapsen koskettamisen tiedostamaton luonne, lapsen ja kasvattajan henkilökohtaiset koskettamisen rajat sekä kosketus osana pedagogiikkaa. Tutkimustulokset osoittavat, että narratiivinen lähestymistapa auttaa kasvattajia tiedostamaan omia kasvatuksen käytänteitään.
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Kerronnallisen työtavan luotettavuuden arviointia nuorten
liikuntatottumusten rakentumisen tarkastelussa
Susanna Takalo, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tarkastelen tutkimuksessani liikuntatottumusten rakentumista lapsuudesta varhaisaikuisuuteen 2010-luvun Suomessa. Tutkimus on luonteeltaan pitkittäinen tapaustutkimus,
jossa lähestytään yhdentoista nuoren liikunnalliseen elämäntapaan johtavia tai siitä etäännyttäviä valintoja ja toimintoja retrospektiivisesti kymmenen vuoden ajalta. Tutkimuksessa
selvitetään sosiaalisessa toimintaympäristössä vaikuttavien tekijöiden osuutta lapsena vähän
ja paljon liikkuviksi arvioitujen henkilöiden liikuntatottumusten rakentumiselle nuorina aikuisina. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa vaiheessa, ensimmäisen kerran tutkittavien ollessa
11-vuotiaita lapsia ja toisen kerran heidän varhaisaikuisuudessaan 21-vuoden ikäisinä. Ensisijaista aineistonkeruumenetelmää, haastattelua, objektiivisemmilla mittareilla mitatut asiat
antavat tarttumapinnan ja kehykset tutkittavien omalle kerronnalle, mikä on tämän esityksen
keskiössä.
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata, millaisiksi nuorten liikuntatottumukset ovat rakentuneet ja miten liikunta-aktiivisuus on muuttunut lapsuudesta nuoreen aikuisikään nuorten
kokemana? Ymmärtämällä liikunnan asemaa nuoren elämänkulussa lisätään esimerkiksi koulun mahdollisuuksia vaikuttaa liian vähäisen liikkumisen ongelmaan. Liikunnan edistämiskeskustelu vaatii liikunnan tarkastelemista osana lasten ja nuorten elin- ja elämäntapojen kokonaisuutta.
Tutkimuksessani kerronnallisuus näyttäytyy työtapana. Muodostamissani nuorten elämänkulkutarinoissa kokoavana juonena toimii ajassa muuttuva liikunta-aktiivisuus. Tarinoissa koulujärjestelmä jäsentää tapahtumien aikajärjestystä, josta voidaan käyttää käsitettä institutionaalinen elämänkulku. Keskityn esityksessäni kuvaamaan käyttämäni kerronnallisen työtavan
luotettavuuteen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä. Sen ohessa esittämäni tutkimustulokset
antavat näkökulmaa KT-päivien tehokkuusteemaa sivuten siihen, millaiseen liikuntakasvatukseen tulee tulevaisuudessa panostaa.
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VUOROVAIKUTUSTUTKIMUS
INTERAKTIONSFORSKNING
Pj./Ordf./Chair: Marjatta Pakkanen, Kreeta Niemi & Tanja Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Opettajien kokemuksia dialogisuuden edistämisestä luokassa
Riitta-Leena Metsäpelto, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kati Vasalampi, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anna-Maija Poikkeus, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Jenni Salminen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Marja Mäensivu, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Dialogisuus on tullut yhä ajankohtaisemmaksi opetuksen ja oppimisen teemaksi. Aikaisempi
tutkimus on osoittanut vuorovaikutteisten työskentelytapojen liittyvän sekä syvällisempään
ymmärtämiseen että argumentointi- ja ajattelutaitojen kehittymiseen (Mercer ym. 2003). Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan aiempaa vahvemmin
vuorovaikutteisuutta ja yhdessä oppimista, mikä on nostanut esiin tarpeen tarjota opettajille
tietoa ja kokemuksia oppilaita aktivoivista työtavoista ja niiden soveltamisesta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajien kokemuksia dialogisen opetuksen lisäämiseen tähtäävästä
ammatillisen kehittämisen ohjelmasta. Tutkimus on osa hanketta, joka liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan ”Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS)”-ohjelmaan. Aineisto koostuu kolmen kehittämisohjelmaan osallistuneen opettajan kysely- ja haastatteluaineistosta.
Analyysien mukaan opettajien kokemia selkeitä muutoksia olivat syventynyt tietoisuus dialogisuuden merkityksestä opettamisessa ja myönteisempi asenne oppilaiden osallista-miseen
dialogisten opetustapojen kautta 6.-8. luokalla. Samalla ajankäytön haasteet opetustyön arjessa tunnistettiin dialogisuuden uhkana. Erityisesti pienryhmäkeskustelut sekä videoitujen opetuskokeilujen jakaminen tukivat opettajan ammatillista kehitystä. Kokeilun aikana opettajat
kokivat pystyneensä lisäämään opetuksen vuorovaikutuksellisuutta. Dialogisten opetustuokioiden nähtiin puolestaan lisänneen oppilaiden osallistumista opetustilanteissa ja vaikuttaneen
myönteisesti ryhmän toimintaan. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä nivelvaihetta alakoulusta yläkouluun, jolloin olisi erityisen tärkeää tukea oppilaiden osallisuuden kokemuksia,
sitoutumista oppimistavoitteisiin ja kouluun kiinnittymistä.
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Kehittyä reflektoivaksi opettajaksi: Tapaustutkimus kolmesta
opintojensa alkuvaiheessa olevasta luokanopettaja opiskelijasta
Outi Tiainen, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Kolmen luokanopettaja opiskelijan reflektio prosessit sekä niiden kehittyminen on tämän
tutkimuksen kohteena tässä tutkimusperustaisen luokanopettaja koulutuksen harjoittelussa.
Tutkimus toteutettiin harjoittelukoulussa luokanopettaja opiskelijoiden kuuden viikon mittaisen Kandidaatin vaiheen koulutyöskentelyjakson aikana. Opiskelijoita ohjattiin vertaisryhmässä (peer group) tässä heidän harjoittelussa, jossa he olivat opiskelijoina ensim-mäistä
kertaa vastuussa suunnittelusta, toteutuksesta sekä oman ja ryhmänsä opetuksen arvioinnista.
Opiskelijoiden vastuu oppituntien suunnittelusta ja niiden toteuttamisesta lisääntyi opetusharjoittelun edetessä.
Opiskelijoiden kaikki oppitunnit videoitiin myöhempää tarkastelua varten. Kaikki ryhmäohjauskeskustelut videoitiin ja niissä tarkasteltiin opiskelijoiden oppitunteja videolta. Nämä
ryhmäohjauskeskustelut ovat tämän tutkimuksen pääasiallinen aineisto. Ryhmäohjauskeskustelujen aikana suunniteltiin oppitunteja sekä arvioitiin toteutettuja tunteja tarkastelemalla
opiskelijoiden videoituja oppitunteja. Tässä yhteydessä oman ja ryhmän oppitunnin reflektointia helpottaakseen käytettiin stimulated recall-mentelmää.
Aineiston analyysissä on käytetty induktiivista sekä deduktiivista analyysimenetelmää. Tutkimuksen analyysiyksikkö on ryhmäohjauskeskustelun episodi, jonka aikana keskustelun
sisältö pysyi samana. Näistä episodeista tutkittiin opiskelijan reflektiota ja sen kehittymistä.
(Tässä tutkimuksessa ohjaajan, mentorin puhe tarkasteltiin sisällön ymmärtämisen kannalta,
mutta mentorin puhe ei ole tämän tutkimuksen kohteena.) Täten tämä tapaustutkimus on prosessi joka on opiskelijoiden reflektio prosessin kehittyminen.
Tutkimustulosten perusteella jokainen luokanopettaja opiskelija kykeni reflektoimaan, vaikkakin kullakin heistä reflektio kehittyi yksilöllisesti. Vuorovaikutteinen oppiminen saattaa
olla auttanut opiskelijoita reflektoimaan omaan käytännön harjoitteluaan. Tutkimus-tulosten
perusteella tarkastellaan opettajankoulutusta opiskelijoiden reflektion kehittäjänä.
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Taitava ammatillinen ohjausvuorovaikutus kasvatus- ja
oppilashuoltotyössä
Hannu Soini, Oulun yliopisto, Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka
Heli Kiema- Junes , Oulun yliopisto, Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka
Tarja Leinonen, Oulun yliopisto, Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka
Matleena Mäenpää, Oulun yliopisto, Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka
Maria Peltola , Oulun yliopisto, Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka
Antti Rantanen, Oulun yliopisto, Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka
Teemu Suorsa , Oulun yliopisto, Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka

Tutkimuksessa esitellään Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla kehitettyä SOLMU- ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutus- ja tutkimushanketta ja esitellään sen perusteella muodostunutta käsitystä ammatillisesti taitavasta ohjausvuorovaikutuksesta kasvatustyössä. Tutkimus perustuu kasvatuspsykologian tutkimusklinikalla vuosina 2006 -2012 kerättyyn aineistoon, jona aikana ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutukseen on osallistunut
lähes 80 kasvatusalan ammattilaista. Koulutukseen osallistuneista merkittävä osa toimi eri
tavoin oppilashuollon tehtävissä. Solmu - ohjaustaitojen koulutuksen perustana on toiminut
konsultatiivinen työote, josta on muokattu erityisesti ohjaustaitojen koulutukseen soveltuva
koulutusmalli. Taitavan ohjausvuorovaikutuksen teoreettinen perusta muodostui Iveyn mikrotaitojen mallista ja Okunin näkemyksistä taitavan ohjausotteen tunnuspiirteistä. Ohjaustaitojen kehittymistä seurattiin päiväkirjojen, kyselyjen sekä ohjaustaitojen arviointiin kehitetyn
CROS- ohjaustaitomittarin avulla. Mittarin painotuksina ovat ohjaajan asiakaslähtöisyys ja
johdonmukaisuus ohjaustilanteissa. Tutkimusasetelma tarjoaa myös kiinnostavia metodologisia mahdollisuuksia osallistujien työssään kohtaamien kokemusten kasvatuspsykologiseen
tutkimukseen.
Tutkimustulosten perusteella SOLMU-koulutusmalli on toimiva ja hyödyllinen menetelmä
ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Varsinkin ohjausvuorovaikutuksen perustaidoissa tapahtui merkittäviä muutoksia koulutuksen aikana. Koulutusmalli edellyttää kuitenkin osallistujilta riittävää halukkuutta rohkeaan ja avoimeen oman toimintatavan tarkasteluun.
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Opettajien tunneilmaisut oppitunneilla
Tanja Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Opettajien tunteiden ilmaisuun oppitunneilla suhtaudutaan kirjallisuudessa kahtalaisesti. Yhtäältä vahvaa, erityisesti kielteisten tunteiden, ilmaisua pidetään epäammatillisena ja opettajan
institutionaaliseen rooliin sopimattomana toimintatapana (Kimura 2010). Toisaalta avoimen
tunteiden ilmaisun ajatellaan tarjoavan myönteisen roolimallin oppilaille ja auttavan heitä
tunnistamaan ja nimeämään omia ja toisten tunteita (ks. esim. Sutton, Mudrey-Camino &
Knight 2009; Zembylas 2005).
Tämän esityksen tavoitteena on tarkastella, miten opettajat puhuvat omista tunteistaan autenttisissa oppituntitilanteissa ja mitä näillä tunneilmaisuilla tehdään luokkahuonevuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan tunteita sosio-konstruktionistisen viitekehyksen ohjaamana sosiaalisesti muotoutuneina reaktioina, joiden ilmaisua säätelevät erilaiset normit ja säännöt (Edwards 1999; Zembylas 2005). Esityksen aineistona ovat ala- ja yläkoulun oppituntien videotallenteet erilaisista oppimisympäristöistä (mukaan lukien erityisopetus). Tutkimuksen menetelmällisenä viitekehyksenä on etnometodologinen keskustelunanalyysi.
Alustava aineistoon tutustuminen osoittaa, että opettajien tunnepuhetta esiintyy oppitunneilla
hyvin vähän ja tunneilmaisut toimivat responsseina oppilaan osaamiseen tai ei-toivottuun
toimintaan luokkahuoneessa. Tulokset tekevät osaltaan näkyväksi opettajien pedagogista toimintaa ja lisäävät ymmärrystä opettajien tavoista tehdä tunnetyötä.
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Kaksikieliset konstruktiot merkityksen rakentamisen resursseina
valmistavan luokan ekologisessa systeemissä
Maria Kela, Helsingin yliopisto
Sara Routarinne, Helsingin yliopisto

Valmistava luokka on omaleimainen kielenoppimisympäristö. Luokkaan saapuu vasta maahan tulleita lapsia moninaisista kielellisistä taustoista nonstop-periaatteella pitkin vuotta, heidät otetaan vastaan ja kielikylvetetään suomen kielessä tavallisesti yhden kouluvuoden ajan.
Tämän jälkeen heidän on määrä olla valmiita opiskelemaan peruskoulun eri aineita suomeksi.
Päivittäisessä luokkahuonevuorovaikutuksessa lapset käyttävät vaihtelevia verbaaleja ja nonverbaaleja resursseja merkitysten rakentamiseen. Esitelmässä tarkastellaan toimintojen ja
konstruktioiden näkökulmasta yhden oppijan valmistavan luokan aikana käyttämiä kaksikielisiä ilmauksia, sellaisia kuin give me tuoli tai he kolme nappia. Huomiota herättää, että 9vuotias venäjää ensikielenään puhuva poika, joka ei ole koskaan koulussa opiskellut englantia,
käyttää englantia ilmauksissaan.
Lähestymme luokkahuonetta ekologisesta ja systeemisestä viitekehyksestä käsin (van Lier
2000; Larsen-Freeman & Cameron 2006). Systeemisestä näkökulmasta tarkasteltuna englannin käyttöä voi kuvata astinlaudaksi merkitysten rakentamisen prosessissa. Aineisto on peräisin Long Second -oppijankielikorpuksesta (LONGitudinal classroom data about Finnish as a
SECOND language learning children), joka käsittää 46 videoitua oppituntia valmistavalta
luokalta. Esitelmässä analysoimme englantia ja suomea sisältävien kaksikielisten konstruktioiden rakennetta ja vuorovaikutusfunktioita luokkakontekstissa.
Larsen-Freeman, D. & Cameron, L. 2008. Complex systems and applied linguistics. Oxford
University Press.
van Lier, L. 2000. From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological
perspective. Teoksessa J. P. Lantolf (toim.) Sociocultural theory and second language learning. Oxford: Oxford University Press, 245–259.(198)
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Stimulated recall -menetelmä puheen ymmärtämisen ongelmakohtien
avaajana – ensimmäisten pilotointikokemusten tarkastelua
Saara Laakso, Jyväskylän yliopisto, SOLKI

Stimulated recall (SR) -menetelmässä tutkimukseen osallistujaa haastatellaan toiminnan jälkeen niin, että haastattelussa käytetään virikkeenä tilanteesta tallennettua video- tai ääninauhaa. Näin pyritään siihen, että haastateltava pystyisi muistamaan tilanteen mahdollisimman
tarkasti ja kertomaan, mitä hän siinä tilanteessa ajatteli. (Patrikainen & Toom 2004.)
Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia ymmärtämisongelmia aikuisilla
suomenoppijoilla on, kun he keskustelevat syntyperäisten suomalaisten kanssa ja miksi nämä
viestintätilanteet ovat oppijoiden käsitysten mukaan ongelmallisia. Toisena tavoitteena on
selvittää kuuntelutilanteita havainnoimalla ja tutkimustietoa hyödyntämällä, mistä oppijoiden
ymmärtämisongelmat voivat johtua. Käytän pääaineistoni keräämiseen SR-menetelmää. Tutkimusasetelman rakentamista olen pohjustanut kyselyllä (N=202) ja yksilöhaastatteluilla.
Esitelmässäni selvitän pilotointikokemusten pohjalta SR-menetelmän toimivuutta ymmärtämisongelmia käsittelevän aineiston keruussa. Pilotointiin osallistuu kuusi aikuista suomenoppijaa, joiden koulutustaustat ovat erilaiset ja joiden ensikieli on joko arabia tai somali. Jokainen oppija suorittaa neljä kuuntelutehtävää. Kuuntelutilanteet nauhoitetaan, ja niistä keskustellaan suoritusta seuraavana päivänä videonauhan pohjalta. Pilotointi-kokemuksia tarkastellessani pohdin myös, mitä on hyvä ottaa huomioon tai muuttaa tutkimus-asetelmassa, kun
kerään pääaineistoni helmi-maaliskuussa 2016.

Lähteet
Patrikainen, S. & A. Toom 2004. Stimulated recall – opettajan interaktiivisen ajattelun ja
toiminnan tutkimisen menetelmä. Teoksessa P. Kansanen ja K. Uusikylä (toim.) Opetuksen
tutkimuksen monet menetelmät. Jyväskylä: PS-kustannus, 239–260.
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Begreppsutveckling på två språk – translanguaging som resurs?
Anna Slotte, Helsingfors universitet, Institutionen för beteendevetenskaper

Vårt syfte är att analysera sambandet mellan begreppsutveckling och användningen av två
språk i samtal mellan vuxna och barn.Translanguaging är ett aktuellt perspektiv inom
flerspråkighets-forskningen, inom vilket individers användning av flera språk sammantaget
ses som en språklig resurs. I en flerspråkig språkpraktik kan en växling mellan två olika språk
vara en kontrollerad och avsiktlig handling. I denna presentation prövar vi begreppet
translanguaging på samtal som innehåller begreppsutveckling på två språk. På en samtalsanalytisk grund studerar vi flerspråkig interaktion mellan en barngrupp och en lägerledare.
Det empiriska materialet består av videoinspelningar insamlade inom ramen för forskningsoch utvecklingsprojektet Natur & Språk, vars syfte är att utveckla ett koncept för flerspråkig
fritidsverksamhet.
De preliminära analyserna tyder på att en flerspråkig språkpraktik ger möjligheter att använda
tillgången till två språk som resurs i diskussioner om begrepp. Samtidigt ställs höga krav på
den didaktiska medvetenheten hos pedagogerna. Translanguaging är ett förhållandevis nytt
perspektiv inom flerspråkighetsforskningen, varför det fortsättningsvis behöver granskas
kritiskt. Vi ser att det är särskild vikt att fördjupa förståelsen av perspektivet i vår finländska
språkkontext.
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Peilailua ja heijastuksia: vuorovaikutuksellinen näkökulma identiteetin
rakentumiseen lasten valokuvissa
Kreeta Niemi, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Yhdistän esityksessäni vuorovaikutustutkimusta ja teoriaa identiteetin rakentumisesta, tutkiessani lasten koulutyöstään ottamia valokuvia ja niistä annettuja selontekoja. Tarkastelen
tilanteita, joissa lapset yhdessä katsovat ottamiaan valokuvia. Selvitän miten identiteettiä rakennetaan kuvassa olemisen ja kuvasta keskustelun kautta. Lähtökohtanani identiteetin tutkimiseen on sosiaalipsykologinen ajatus siitä, että identiteetti on olemassa suhteessa toisiin ja
muokkautuu vuorovaikutuksessa yksilön sisäisen dialogin kautta (esim. Gillespie 2006). Pohjaan teoreettisesti erityisesti Meadin ajatukseen itsereflektiosta, eli minän heijastamista toisissa, sekä myös Garfinkelin ja erityisesti Goffmanin ja käsitteisiin identiteetin ja sosiaalisen
järjestyksen rakentumisesta vuorovaikutuksessa erityisesti kielellisten kuvausten ja kategoriavalintojen kautta. Lisäksi tutkimuksessa voidaan ajatella olevan viitteitä visuaalisesta etnografiasta (esim. Pink 2009), jossa osallistujat havainnoivat ja dokumentoivat itse omaa sosiaalista ja materiaalista toimintaympäristöään kameran avulla. Tutkimusaineisto koostuu erään 3luokan lasten itse tuottamista valokuvista ja kuvien tulkinnasta. Jokainen lapsi (20) otti arjen
koulutyössään digitaalikameroilla valokuvia (n=506) koulun arjesta viikon ajan. Alustavat
tutkimustulokset kerron esityksessäni.
Lähteet
Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. NY: Prentice Hall.
Gillespie, A. (2006). Becoming other: From social interaction to self-reflection. IAP.
Goffman, E. (1981). Forms of talk. University of Pennsylvania Press.
Mead, G. H. (2009). Mind, self, and society: From the standpoint of a social behaviorist
(Vol. 1). University of Chicago press.
Pink, S. (2009). Visual interventions: Applied visual anthropology (Vol. 4). Berghahn Books.
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Oppilaiden välisen vuorovaikutuksen rakentuminen oppilaskeskeisten
matematiikan oppituntien aikana
Anniina Kämäräinen, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta

Väitöstutkimukseni toisessa osatutkimuksessa tarkastelen keskustelunanalyysin keinoin pienryhmissä työskentelevien 9. luokkalaisten oppilaiden välisen vuorovaikutuksen ja keskustelujen rakentumista oppilaskeskeisillä matematiikan oppitunneilla. Tutkimusaineisto koostuu
alkusyksystä 2015 toteutetun matematiikan projektin oppitunneilla äänitetyistä oppilaiden
puhenauhoista sekä videonauhoituksesta. Projektin pedagogisena lähtökohtana oli minimaalisen ohjeistuksen idea (Minimalist instruction) ja oppilaat työskentelivät itseohjautuvasti teknologiapohjaisissa, sosiokonstruktivistisissa opiskeluympäristöissä. Oppilaat opiskelivat kolmen hengen ryhmissä projektitehtävien sekä tietokoneiden Geogebra-ohjelman avulla. Opiskeltava ilmiö oli suoran yhtälö.
Tutkimuksen teoreettisena ja metodologisena viitekehyksenä on etnometodologiaan perustuva
keskustelunanalyysi. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida yksityiskohtaisesti kolmen
hengen ryhmissä työskennelleiden oppilaiden puheenvuorojen eli lausumien rakentumista ja
vuorottelua, neuvottelutilanteita sekä vuorovaikutuksen rakentumista ja osallistumiskehikkoa.
Tarkastelen opetus- ja oppimistilannetta ensisijaisesti vuorovaikutustilanteena, jolloin varsinaisen oppimisen tutkimisen sijaan keskiössä on oppilaiden käyttämän kielen piirteiden sekä
vuorovaikutuskäytänteiden tutkiminen tilanteissa, joissa oppiminen voi tapahtua. Keskityn
ensisijaisesti kielellisen viestinnän analysointiin, sillä videonauhoituksen kuvanlaatu aiheuttaa
rajoitteita ei-kielellisten vihjeiden analysoinnille. Keskustelunanalyysin aineisto-lähtöisen
luonteen vuoksi tutkimusaineistoon syventyminen määrittää lopullisen tutkimuskohteen ja tehtävän.
Sosiokonstruktivistisen ja –kulttuurisen paradigman vahvistumisen myötä perinteisemmästä
opettajajohtoisesta ajattelusta ja opetuksen järjestämisestä ollaan siirtymässä yhä enemmän
kohti oppilaskeskeisiä ja –johtoisia menetelmiä, jolloin opettajan tehtävänä on tarjota opiskelun puitteet ja toimia opiskeluprosessin ohjaajana ja fasilitaattorina. Tämän tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, miten pienryhmässä työskentelevien oppilaiden väliset vuorovaikutuskäytänteet rakentuvat ja muotoutuvat opiskeluympäristössä, jossa oppilailla on autonomia
päättää työskentelyn rytmittämisestä.
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Kuinka oppimisesta tulee yhteisöllistä? Oppimisen säätelyn merkitys
pienryhmien vuorovaikutuksessa
Jaana Isohätälä, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Hanna Järvenoja, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Sanna Järvelä, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

”Pyssyiksää yhtään kärryillä?” kysyy opiskelija toiselta, joka kuuntelee ryhmää mietteliäänä.
Toinen opiskelija kurtistaa kulmiaan ja myöntää: ”En ymmärrä.” Ryhmä päättää kerrata,
kuinka tehtävä ratkaistaan.
Esimerkki kuvaa oppimisen säätelyä ryhmätyöskentelyn aikana. Oppimisen itsesäätely tarkoittaa oppimisen suunnittelua, tarkkailua, kontrollointia ja arviointia (Pintrich, 2000). Taitavat oppijat osaavat säädellä toimintaansa, ymmärrystään ja motivaatiotaan (Zimmerman &
Schunk, 2011). Ryhmätyöskentelyssä oppimisen säätelyn vaativuus korostuu, sillä yhteisöllinen oppiminen edellyttää oman ja muiden oppimisen sekä koko ryhmän toiminnan säätelyä
(Järvelä & Hadwin, 2013). Nykytutkimuksen haaste on selvittää, miten oppimisen säätely
nivoutuu osaksi ryhmän vuorovaikutusta yhteisöllisissä oppimistilanteissa.
Tässä tutkimuksessa tutkimme oppimisen säätelyn suhdetta ryhmävuorovaikutuksen yhteisöllisyyteen. Miksi eräässä ryhmässä kaikki jäsenet osallistuvat keskusteluun aktiivisesti, kun
toisessa ryhmässä vuorovaikutus rakentuu muutaman oppijan varaan? Mikä on oppimisen
säätelyn merkitys? Tutkimus perustuu videoaineiston (5 t 21 min.) monimetodiseen analyysiin, jossa tarkastellaan kuuden opettajaopiskelijoista koostuvan pienryhmän (N=24) vuorovaikutusta matematiikan didaktiikan oppitunnilla.
Alustavat tulokset osoittavat, että oppimisen säätely on dynaaminen osa yhteisöllistä ryhmävuorovaikutusta. Puutteellinen oppimisen säätely heikentää vuorovaikutuksen yhteisöllisyyttä, sillä ryhmän on vaikea toimia koordinoidusti ja reagoida haasteisiin. Niin ikään säätelyprosessien jakaminen vaikeutuu, jos ryhmän jäsenet vetäytyvät yhteisestä keskustelusta eivätkä työskentele ryhmänä. Yhteisöllisen oppimisen taitojen kehittämiseksi ei siksi riitä pelkkä
ryhmätöiden tekeminen, vaan on olennaista harjaannuttaa ja tukea oppijoiden kykyä säädellä
oppimistaan yhdessä.
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Sosiaalinen vuorovaikutus julkaisulähtöisessä yhteisöllisessä
videotuotannossa
Laura Palmgren-Neuvonen, Oulun yliopisto,
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Oppijat ovat vapaa-ajallaan tottuneet vuorovaikutteiseen, tuottavaan median käyttöön, mutta
koululla on vaikeuksia hyödyntää samanlaisia oppimisympäristöjä. Yhteisöllinen digitaalinen
videotuotanto lukutaitokäytänteenä toteuttaa uusia tekstitaitoja (New Literacies) yhdistäen
sosiokulttuurisen oppimisen luovaan multimodaaliseen tuotantoprosessiin. Oppijoiden tekemien videoiden verkkojulkaiseminen liittyy luontevana jatkona prosessiin, joka tarjoaa monipuolisia tilaisuuksia vuorovaikutukselle ja yhteisölliselle työskentelylle.
Väitöstutkimuksessani tarkastelen julkaisulähtöisen yhteisöllisen videotuotannon pedagogisia
mahdollisuuksia tutkimalla vuorovaikutusta eri tasoilla: pienryhmässä, opettaja–oppija tasolla sekä koulun ja yhteiskunnan välillä. Teoreettinen viitekehys rakentuu vuorovaikutusteorioiden—kuten tutkiva puhe (Mercer, Wegerif & Dawes 1999) ja dialoginen opetus (Alexander 2005)—ympärille sekä Jaakkolan (2010) ajatuksille julkisuus-kasvatuksesta.
Monimenetelmällisessä tapaustutkimuksessani observoin ja videoin videotuotantoprojekteja
niin ala- kuin yläkoulussakin ja haastattelin oppijoita, opettajia ja vanhempia. Analysoin pienryhmän vuorovaikutusta ja sen kehittymistä klassisen IPA-metodin (Bales 1950) avulla. Tutkin aineistolähtöisesti miten opettajat orkestroivat vuorovaikutusta ja millaista yhteiskunnallista vuorovaikutusta julkisuuskasvatus mahdollistaa.
Tutkimus osoittaa, että oppijat ovat innostuneita yhdessä suunnittelemaan videotarinoita, mutta avoin fiktiivinen tehtävänanto vaikeuttaa ryhmävuorovaikutusta. Divergentti tehtävä ei
päästä helpolla opettajaa mutta huolellisella suunnittelulla ja selkeillä osatehtävillä, joissa
hyödynnetään niin ryhmätyöskentelyä, yksilöllistä aivoriihtä kuin kokoluokkakeskusteluakin,
opettaja voi luoda hyvät edellytykset yhteisölliselle työskentelylle oppimiselle. Julkisuuskasvatus osallistaa keskusteluun eri osapuolet, oppijat, opettajat sekä vanhemmat, mutta kukin
näistä osaltaan vaikeuttaa julkisuuskasvatusta. Vuorovaikutus kaikilla tasoilla siis kaipaa kehittämistä. Tuloksia voivat hyödyntää yhteisöllisiä oppimisprojekteja suunnittelevat ja ohjaavat opettajat.
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Vertaisohjattu päihdekuntoutus vuorovaikutuksena
Petra Auvinen, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Hannele Palukka, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Vertaistukeen perustuvan päihdekuntoutuksen suosion kasvu on ollut räjähdysmäistä 1990luvun lopulta lähtien Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa, joista se on levinnyt Euroop-paan 2000-luvun alussa. Vertaistuen vaikuttavuuden on todettu rakentuvan empatian varaan; ihmi-set, joilla on samanlaisia kokemuksia kuin itsellä kykenevät paremmin asettumaan toisen asemaan sekä tarjoamaan empatiaa ja tukea. Vertaistukeen perustuvan kuntoutuksen suosion kasvu selittyy mielenterveys- ja päihdetyön paradigmaattisella muutoksella
laitosparadigmasta kuntoutusparadig-maan, joka alkoi kehittyä 1960-luvulta lähtien. Vertaistukeen perustuva kuntoutus on yhteisökun-toutuksen muoto, jossa kuntoutuja on osallinen
paitsi omaan myös toisten kuntoutujien tervehtymi-seen.
Vertaistoiminnan valtavirtatutkimuksen muodostavat satunnaistettuun kontrolloituun koeasetelmaan perustuvat lääketieteelliset tutkimukset, joissa on päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta. Datasessiossa päihdekuntoutusta lähestytään yhteisöllis-emotionaalisena toimintana,
jossa kuntoutujat vasta-vuoroisesti tarjoavat tukea toinen toisilleen ja vastaanottavat sitä toisiltaan. Vertaistukea tarkastellaan kuntoutujien, vertaisohjaajien ja päihdehuollon ammattilaisten keskinäisenä yhteistoimintana aidoissa päihdekuntoutustilanteissa. Sessio edustaa
etnometodologian perinnettä, joka kohdistuu päihdekuntoutuksen käytänteiden sosiaaliseen
organisoitumiseen, vuorovaikutusprosesseihin sekä affektien ja emootioiden rooliin vertaisohjatussa kuntoutuksessa.
Esitämme otteen päihdekuntoutuskeskus X:ssä kesäkuussa 2015 nauhoitetusta vertaisohjatusta kun-toutuskeskustelusta, jonka osanottajat ovat kaksi päihdekuntoutujaa, vertaisohjaaja ja sosiaalityön-tekijä. Kuntoutujat ovat kuntoutuskeskuksen naistenyhteisön asiakkaita.
Naistenyhteisössä päihde-ongelmia käsitellään erityisesti naiseuden näkökulmasta. Voimavaroja päihdeongelman ratkaisemiseksi luodaan minäkuvaa, itsetuntoa ja naisidentiteettiä eheyttämällä. Datasessiossa kiinnitetään erityistä huomiota inhimillisiin artefakteihin: affekteihin ja
emootioihin, joiden avulla kuntoutus-keskusteluissa vuoro-vaikutusta toteutetaan.
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Yhteistoiminnallinen kirjoittaminen motivoi ja tukee kirjoittamista
Marja Hannula, Jyväskylän yliopisto, Normaalikoulu
Susanne Roos, Jyväskylän yliopisto, Normaalikoulu
Elina Törmä, Kuopion kaupunki
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan ja toisten
oppilaiden kanssa. Fisherin (2013) mukaan kirjoittaminen on sosiaalista ja yhteistoiminnallisessa kirjoittamisessa puheen ja tekstin tuottamisen yhteys on keskeistä. Kirjoittaessaan oppilaat käyttävät monenlaista puhetta tukiessaan sanojen oikeinkirjoittamista, kehittäessään tarinaa ja arvioidessaan tuotosta. Kun oppilaat ovat kielellisiltä taidoiltaan samantasoisia, tekstiä
tuotetaan enemmän.
Tutkimukseen osallistui viisi luokkaa (n = 101) kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana.
Oppilaiden luku- ja kirjoitustaito sekä motivaatio tekstitaitoja kohtaan mitattiin tutkimuksen
alussa ja lopussa. Oppilaat jaettiin tekstitaitojen perusteella samantasoisiin kirjoituspareihin.
Parit pysyivät samoina koko tutkimuksen ajan. Ensimmäisellä ja toisella luokalla kummallakin oli kuusi kirjoituskertaa. Tutkimusryhmä kirjoitti joko iPad/PC:llä ja kontrolliryhmä kynällä. Aineisto muodostui parien kirjoittamista tarinoista ja niihin liittyvistä keskusteluista.
Keskustelut analysoitiin sisällönanalyysillä, jossa luokat muodostuivat tavasta, jolla oppilaat
tukivat toisiaan.
Tässä tapaustutkimuksessa tavoitteena on tarkastella yhden poikaparin yhteistoiminnallista
kirjoittamista ja heidän kirjoitustaidon kehittymistään kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Pari keskusteli ja kirjoitti tarinoita yksitoista eri kertaa. Tutkimuksessa tarkastellaan (1)
Millaista keskustelua pojat kävivät kirjoittamisprosessin aikana? (2) Miten poikien kirjoitustaito ja tarinat kehittyivät tutkimuksen aikana (3) Miten yhteistoiminnallinen kirjoittaminen
motivoi paria?
Tutkimus osoitti, että yhteistoiminnallinen kirjoittaminen motivoi paria ja kehitti kirjoitustaitoa. Pari rakensi tarinoitaan keskustellen.
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Osallistumisen tukeminen dialogisen opetuksen avulla
alkuopetuksessa
Heli Muhonen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Eija Pakarinen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anna-Maija Poikkeus , Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Useat nykyiset oppimiskäsitykset korostavat tiedon ja ymmärryksen rakentumista keskustelun
ja vuorovaikutuksen kautta. Vaikka opetusdialogien laadulla on todettu olevan merkitystä
oppilaiden oppimiselle, dialogia hyödynnetään edelleen melko vähän opetusmenetelmänä.
Tutkijat ovat kiinnostuneita dialogisen opetuksen luonteen, laadun ja ohjauksen tarkastelusta.
Siitä huolimatta kirjallisuutta toimivista dialogisen opetuksen ohjauskäytänteistä on verrattain
vähän saatavilla.
Tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia dialogisen opetuksen malleja voidaan tunnistaa alkuopetuksen tunneilta ja millaisia keinoja opettajat käyttävät tukeakseen oppilaiden osallistumista sekä siitä rakentuvaa mahdollista oppimista dialogisen opetuksen kautta. Tutkimus
toteutettiin osana Alkuportaat-seurantatutkimusta. 30 video- tai äänitallennettua oppituntia
esikoulusta, ensimmäiseltä ja toiselta luokalta analysoitiin hyödyntäen laadullista sisällön
analyysiä perustuen puheen funktioiden tarkasteluun.
Tuloksissa tunnistettiin kaksi opettajalähtöistä ja kaksi oppilaslähtöistä dialogisen opetuksen
mallia perustuen opettajan tarjoaman tuen laatuun. Opettajalähtöisissä dialogisen opetuksen
malleissa opettajalla oli päävastuu dialogin kannattelussa sekä lukuisten tukikeinojen käytössä. Oppilaslähtöisissä opetusdialogeissa opettajan toimi ohjaajana, jonka tuki koostui pääasiassa aktiivisesta kuuntelusta ja siihen pohjautuvista kysymyksistä. Tuloksista voidaan päätellä, että opettajan tuen laatu ja määrä vaihtelevat riippuen siitä, onko dialogi opettaja- vai oppilaslähtöinen. Dialogisen opetuksen arvo ja mahdollisuudet tulisikin huomioida tärkeänä osana
oppilaiden osallistumisen ja siitä rakentuvan oppimisen tukemista. Opettajat tarvitsevat konkreettisia keinoja tukeakseen oppilaita keskustelun kautta. Erityisesti konkreettisten tukistrategioiden tiedostaminen oppilaslähtöisissä opetusdialogeissa on tärkeää, jotta oppilaslähtöisen
puheelle voitaisiin tulevaisuudessa sallia enemmän tilaa luokkahuoneessa.
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Dialoginen vuorovaikutus eurooppalaisessa varhaiskasvatuksessa
Jenni Salminen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anna-Maija Poikkeus, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Maritta Hännikäinen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Pirjo-Liisa Poikonen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Dialogisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan tässä vastavuoroisen puheen jaksoja, joiden aikana lapset ja kasvattajat kysyvät kysymyksiä, kuuntelevat toisiaan ja jakavat mielipiteitä.
Päiväkodissa avautuu luonnostaan mahdollisuuksia dialogiselle vuorovaikutukselle, kun kasvattajat toimivat lasten kanssa päivittäin arjen erilaisissa tilanteissa. Sosiokulttuurisesti suuntatuneiden teorioiden mukaan lapsen kielen ja ajattelun kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa
lapsen sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön kanssa, joten myös dialogisuus saattaa ilmetä eri
tavoin eri kulttuureissa.
Tässä tutkimuksessa pyritään tunnistamaan millaista dialoginen vuorovaikutus on 4–5vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä 7 Euroopan maassa. Tutkimuksessa kysytään mm. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä dialogisessa vuorovaikutuksessa on 4–5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä eri Euroopan maissa? Onko toiminnan sisällöllä (esim. leikki, ohjattu toiminta)
merkitystä dialogisen vuorovaikutuksen ilmenemiselle eri maissa?
Tutkimusaineisto on kerätty osana Euroopan unionin rahoittamaa CARE-hanketta (Eurooppalaisen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien, laadun ja vaikuttavuuden analyysi) keväällä
2015, 4–5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä, Alankomaissa, Englannissa, Italiassa, Puolassa, Portugalissa, Saksassa ja Suomessa. Jokaisessa maassa on videoitu kasvattajien ja lasten
välistä vuorovaikutusta n. 20 minuutin mittaisissa katkelmissa leikin, ohjatun toiminnan, ruokailu ja luovan toiminnan aikana. Videoaineiston analysointi mm. laadullisen sisällönanalyysin keinoin on meneillään. Esityksessä tarkastellaan analyysin ensituloksia. Koska lasten tarpeille ja aloitteille sensitiivinen kasvattaja on keskiössä dialogisen vuorovaikutuksen sekä
keskustelemaan houkutettelevan ilmapiirin luomisessa, tuloksilla on merkitystä erityisesti
opettajankoulutukselle ja varhaiskasvatuksen pedagogisten käytäntöjen kehittämiselle Euroopassa.
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Ryhmäkeskustelun ohjaaminen dialogisuutta painottavassa
koulutuksessa
Marjatta Pakkanen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Ohjaamista voidaan tarkastella eri ”tasoilla” tapahtuvana toimintana: (arki)keskustelua ohjaavien odotusten tai sääntöjen tasolla, institutionaalisemman kohtaamisen tasolla ja ohjattavan
elämänsuunnittelun tasolla. Tässä esitelmässäni pyrin valottamaan dialogisuutta painottavan
koulutuksen ryhmäkeskusteluja ja niiden ohjaamista kahden ensin mainitun ohjaamisen tason
avulla. Tarkastelussani sovellan keskustelunanalyysin esiin nostamia ideoita, joista keskeisimpiä aineistoni tarkastelussa ovat vuorovaikutusta koskevat jäsennykset.
Aineistoni koostuu taltioiduista ryhmäkeskusteluista, joista löytyy kolmenlaista ohjaamista: 1.
vuoronottojäsennyksen avulla tapahtuvaa keskustelun ohjaamista; 2. meneillään olevan puheenaiheen kuljetuksen/muuntamisen avulla tapahtuvaa keskustelun ohjaamista (liittyy sekventiaalisuuteen); ja 3. ryhmän toimintaa (keskustelua) ohjaavien ohjaustekojen avulla tapahtuvaa keskustelun ohjaamista. Näistä kaksi ensimmäistä liittyy kaikkea keskustelua ohjaaviin
sääntöihin, joten niitä voivat ryhmäkeskustelussa käyttää kaikki osallistujat, kun taas kolmas
on selkeämmin sidoksissa ohjaajan institutionaaliseen rooliin.
Tarkastelen sitä, millaisia toimintoja ohjaajien ja oppijoiden aloittamissa keskusteluissa tehdään ja millaisia heidän aloitusvuoronsa ovat. Kiinnitän huomiotani siihen, onko ohjaajan ja
oppijoiden toiminnasta löydettävissä viitteitä dialogisuudesta, miten taltioiduissa ryhmäkeskusteluissa tehdään dialogisuutta – vai tehdäänkö. Ohjaajan toiminta – varsinkin se, paljonko
ohjaaja ottaa itselleen tai antaa oppijoille tilaa ja valtaa keskustelutilanteessa – on keskeisessä
asemassa dialogisen tilanteen synnylle.
Alustavana tuloksena voi sanoa, että ohjaajan aloittamia keskusteluja on aineistossa jonkin
verran vähemmän kuin oppijoiden aloittamia. Tämä viittaa siihen, että ainakin määrällisellä
tarkastelutasolla jonkinkaltaista puhujavallan tasoittumista on havaittavissa.
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PEDAGOGINEN TUKI
PEDAGOGISKT STÖD
Pj./Ordf./Chair: Piia Björn, Itä-Suomen yliopisto
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Inclusive Education: socio-psychological, educational and social aspects
Suvi Lakkala, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta ja harjoittelukoulu
Outi Kyrö-Ämmälä, Lapin yliopisto
Sinikka Sivula-Chavez, Lapin yliopisto
Hanna Autti, Lapin yliopisto

Esityksessä tarkastellaan vuosien 2014–2017 aikana neljässä Euroopan maassa toteutettavaa
Erasmus+ hanketta, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamista erilaisia sosio-psykologisia, koulutuksellisia tai sosiaalisia tarpeita omaaville oppijoille.
Tutkimushankkeen tarkoituksena on tukea koulujärjestelmiä tavallisia kouluja kehittymään
inklusiivisemmiksi ja edistämään oikeidenmukaisuutta.
Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopisto, Liettuan kasvatustieteellinen yliopisto, Wienin
opettajankoulutuksen yliopisto ja Krakovan pedagoginen yliopisto. Kukin yliopisto on valinnut yhden koulun, joka osallistuu tieteelliseen tutkimukseen. Lapin yliopiston tutkimus- kokeilu- ja kehittämiskouluna on Lapin yliopiston harjoittelukoulu ja sen kaksi luokkaa.
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat inkluusion paradigman muutokset. Tutkimuksessa kuvaillaan ja vertaillaan kansallisten koulujärjestelmien sekä osallistuja-koulujen
historiallista kehitystä ja nykytilannetta. Taustassa luodaan katsaus osallistujamaiden integraatiota ja inkluusiota koskeviin tutkimusjulkaisuihin.
Tutkimusongelmat:
 Mitkä sosio-psykologiset ja koulutukselliset seikat edistävät inklusiivisen koulutuksen laatua?
a) Mitkä pedagogisen ympäristön elementit edistävät inklusiivisen koulutuksen laatua?
b) Mitkä vuorovaikutussuhteiden piirteet edistävät inklusiivisen koulutuksen laatua?
c) Mitkä tukiverkoston seikat edistävät inklusiivisen koulutuksen laatua?
Tutkimus toteutetaan etnografisella tutkimusotteella. Tutkimusmenetelminä ovat oppilaiden,
vanhempien ja opettajien haastattelut, havainnointi, sosiometrinen mittaus luokissa ja opettajien pedagogiset päiväkirjat. Aineistot litteroidaan ja analysoidaan laadullisella aineistoanalyysilla, kuten teemoittelulla.
Odotettuina tuloksina on saada selville, millaisia inklusiivisen oppimisen laadun parantamiseen liittyviä tekijöitä eri maissa on, ja millaisia inkluusiota edistäviä koulukulttuureja eri
maissa on. Oletuksena on, että osallistujamaiden erilaiset historialliset taustat vaikuttavat
koulutuksen tilanteeseen.
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Adhd-oppilaiden ja vanhempien kokemuksia koulun tarjoamasta
pedagogisesta tuesta 1980-luvulta 2010-luvulle
Hanna Susi-Entonen, Turun yliopisto, Opettajankolutuslaitos

ADHD on suomalaisessa erityisopetuksessa varsin nuori diagnoosi, joka on tullut viralliseksi vasta
1980-luvulla. Aikaisemmin lapsella saattoi olla MBD, ADD tai ADHD mutta nykyään diagnoosit
ovat yhtenäistyneet. Opettajien mahdollisuudet saada diagnosointi oppilaiden käytökselle on vaikuttanut myös siihen, miten oppilaita on tuettu. Oppilaiden tukemiseen on määritelty myös valtakunnalliset ohjeet perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muodossa.
Näihin asiakirjoihin vaikuttavat monet yhteiskunnalliset tekijät sekä se, miten yhteiskunnassa
määritellään oppilaan erityistarpeet. Tällä hetkellä Suomessa elää rinnakkain kaikki erityisopetuksen muodot vaikka ideologia on vuosikymmenien aikana muuttunut. Myös vanhempien asemaa
päätettäessä lapsen erityisopetukseen liittyvistä asioista on 1990-luvulta alkaen vahvistettu.
Tutkimukseni on toteutettu avointen kysymysten avulla keräämällä aineistoa sosiaalisen median
vertaistukiryhmästä vuosina 2012–2013, jossa osallistujina on henkilöitä, joilla itsellään tai joiden
perheenjäsenillä on ADHD-diagnoosi. Tutkimus on fenomenologinen ja tarkoituksena on tuoda
esille vastaajien omia kokemuksia omasta sekä lapsensa kouluajoista. Kyselyvastaukset on analysoitu teemoittelemalla. Teemoittelun pohjalta tulokset jaettiin tietotukeen, henkiseen tukeen ja
konkreettiseen tukeen.
Tutkimuksessa tulee esille vastaajien kokemukset opettajien tietämättömyydestä ja ymmärryksen
puutteesta. 1980- ja 1990-luvuilla leimaaminen on ollut yleistä ja edelleen 2010-luvulla vanhemmat kaipaavat opettajien ymmärtävän, että ADHD-oireisen lapsen kanssa ei voi toimia samalla
tavalla kuin muiden lasten kanssa. Opettajilta toivotaan näkemystä lapsen vahvuuksista ja niiden
hyödyntämisestä. Koulujen tarjoama konkreettinen tuki on koettu riittämättömäksi ja etenkin
2000- ja 2010-luvuilla on mainintoja siitä, että tukitoimien käyttöönotto kestää liian kauan ja usein
tukea on saatu vasta lapsen diagnosoinnin jälkeen. Koulun pitäisi kuitenkin tukea oppilaita diagnoosista huolimatta jos heidän oppimisessaan tai toiminnassaan ilmenee ongelmia.
Tutkimuksen tulosten pohjalta havaittiin, että opettajan suhtautumisella oli vastaajien mukaan
suuri merkitys sille, miten oppilas koulussa käyttäytyy ja miten hän koulunkäyntiin suhtautuu.
Leimaaminen oli tyypillistä etenkin 1980- ja 1990-luvuilla ja voimakas leimaaminen opettajan
puolelta oli vaikuttanut jopa vastaajien nykyiseen minäkuvaan heikentäen itsetuntoa. Oppilaan
kannustaminen ja arvostaminen omana itsenään olisi ollut tärkeää eikä oppilasta pitäisi määrittää
hänen ongelmiensa mukaan. Vastaajat toivoivat opettajalta kykyä nähdä oppilaan, jolla on ongelmia, ei ongelmaoppilasta.
Tutkimuksessa vastaajien kokemukset koulun ja opettajan tarjoamasta tuesta olivat 2010-luvulle
asti negatiivissävytteisiä. Valtion laatimiin sääntökokoelmiin kuten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tai perusopetuslakiin opettaja ei voi juurikaan vaikuttaa kuten ei myöskään resursseihin, joita koulu saa käyttöönsä valtiolta ja kunnalta. 2010 voimaan tullut kolmiportainen tuki ei ole vanhempien vastausten perusteella toteutunut, koska tuen muotona on edelleen
ollut osa-aikainen integroiminen pienryhmään tai kokoaikainen siirto pienryhmään tai erityisluokkaan. Vastaajat ovat kertoneet lapsen tarpeita vastaavan tuen kärsineen koulun taloudellisesta
tilanteesta muun muassa niin, ettei lapselle ole välttämättä saatu avustajaa vaikka lääkäri olisi
todennut tarpeen. Ylisuurten ryhmien on osaltaan koettu vaikeuttaneen erityisen tuen tarjoamista.
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Onnistumiset ja ristiriidat voimavaroina inklusiivisen opetuksen
kehittämisessä – opettajien ja koulunkäyntiavustajien käsityksiä erityisen tuen oppilaiden opetuksesta
Birgit Paju, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anu Kajamaa, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Raija Pirttimaa, Jyväskylän yliopisto
Elina Kontu, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Perusopetuslain muutoksen (2010) tavoitteena oli tuoda tuki oppilaan luokse sen sijaan, että
siirretään oppilas erityisopetukseen. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää sitä, miten koulun
henkilökunta kokee kykenevänsä opettamaan erityisen tuen oppilaita opetuksessaan. 167
opettajaa ja koulunkäynninavustajaa vastasi kyselyyn, joka sisälsi sekä väittämiä (julkaistu
Paju, Räty, Pirttimaa ja Kontu 2015) että avoimia kysymyksiä siitä, missä he kokevat onnistuvansa ja mikä heitä huolettaa erityisen tuen oppilaiden opetuksessa. Avointen kysy-mysten
vastaukset analysoitiin ensin laadullisesti käyttäen sisällönanalyysiä. Kulttuuris-historiallista
toiminnan teoriaa (CHAT, Engeström 1987) sovellettiin analysoitaessa jännitteitä ja ristiriitoja sekä eri ammattikuntien sisällä että niiden välillä. Lisäksi analyysin tarkoituksena oli selvittää inklusiivisen opetuksen tavoitteen merkitystä eri ammattikuntien kesken.
Alustavien tulosten perusteella voi päätellä, että luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäyntiavustajat kokivat samoja onnistumisia ja huolenaiheita. Kulttuurishistoriallisesti tarkasteltuna käsitykset nostivat esiin myös monia ristiriitoja ja eri käsityksiä
inklusiivisen opetuksen tavoitteista. Tämän tutkimuksen merkittävyyttä voidaan tarkastella
ammatillisen kehittymisen näkökulmasta siten, miten opetusta tulisi ohjata kohti kollektiivista
ymmärrystä inklusiivisesta opetuksesta. Jännitteiden ja ristiriitojen ymmärtä-misen kautta
voidaan löytää välineitä arjen työn kehittämiseen sekä henkilökunnan koulu-tuksen sisältöihin.
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Tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmätyöskentelyn tukeminen
inklusiivisessa ryhmässä
Kati Sormunen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kalle Juuti, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Johdanto
Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt perusopetuksessa Perusopetuslain
(642/2010) käyttöönoton jälkeen (Tilastokeskus 2014). Opetusta personoimalla voidaan edistää tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista. Personoidulla opetuksella tarkoitetaan laadukasta
opetus- ja oppimisprosessia, jossa oppilaan kyvyt sekä työskentely ja oppimis-taidot kehittyvät. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka tukea tarvitseva oppilas käyttää älypuhelinta
opiskelussa inklusiivisessa projektityöskentelyssä.
Menetelmät
Oppilaiden puhelimen käyttötavoista saatiin tietoa sähköisillä kyselylomakkeilla, joihin oppilaat vastasivat päivittäin kokeilujakson aikana. Kokeilun toisessa vaiheessa 10 oppilaan (5
erityisen tuen ja 5 yleisopetuksen oppilasta) ryhmätyöskentelyä seurattiin ja tuettiin ryhmätyöskentelytuntien jälkeisissä haastatteluissa. Haastatteluaineisto analysoitiin laadul-lisella
sisällönanalyysillä.
Tulokset
Oppilaat käyttivät älypuhelimia ensisijaisesti yhteisöllisien muistiinpanojen tekemiseen sekä
työskentelyprosessin seuraamiseen. Tukea tarvitsevat oppilaat käyttivät laitetta opiskelussaan
monipuolisemmin kuin yleisopetuksen oppilaat. Oppilaat kokivat älypuhelimen käytön hyödylliseksi ryhmätyöprosessin eri vaiheissa: muistiinpanojen tekemisessä, tiedon etsi-misessä
sekä ohjeiden, oppituntien ja sopimusten mieleen palauttamisessa. Puhelimen käyttötaidot
näyttivät myös edistävän tukea tarvitsevan oppilaan sosiaalisia suhteita. Sen sijaan ryhmätyöprosessin alussa, projektin suunnittelussa älypuhelimella tai sen käyttö-taidoilla ei aineiston
perusteella ole hyötyä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Opettajan ohjaavien keskusteluiden myötä oppilaan osallisuus ryhmässä kasvoi. Lisäksi laitteen tekniset ominaisuudet sekä ongelmat
verkkoyhteydessä haittasivat käytettävyyttä.
Johtopäätökset
Tutkimuksemme perusteella älypuhelimissa on potentiaalia oppimisen tukemiseen ryhmätyöskentelyssä. Tukea tarvitseva oppilas tarvitsee opettajan kannustavaa tukea ja ohjausta
etenkin ryhmätyöprosessin alkuvaiheessa. Laitteen mahdollisuuksista opiskelussa sekä opettajan roolista käytön kannustajana tarvitaan lisää tutkimustietoa.
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Matematiikan perustaidot esi- ja alkuopetuksessa
– teoreettisen mallin ja empiirisen datan yhteys
Heidi Hellstrand, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Pirjo Aunio, Helsingin yliopisto, Opetuskoulutuslaitos
Johan Korhonen, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Pekka Räsänen, Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki instituutti
Karin Linnanmäki, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Matematiikan osaaminen koostuu monenlaisista matematiikan osataidoista. Jotta voisimme
tukea lapsia, on tärkeä ymmärtää miten eri taidot ovat yhteyksissä toisiinsa, miten taidot kehittyvät ja mitkä taidot luovat perustan myöhemmälle matematiikan osaamiselle. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella miten empiirinen data tukee teoreettista matematiikan taitorypäs mallia. Taitorypäs malli koostuu neljästä keskeisestä matemaattisesta taitoalueesta:
lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot, matemaattisten suhteiden ymmärtäminen ja aritmeettiset perustaidot (Aunio & Räsänen, 2015). Nämä taidot ovat keskeisiä esi- ja alkuopetusikäisille lapsille ja muodostavat pohjan myöhemmälle matematiikan osaamiselle.
Tutkimukseen osallistui 1152 suomenruotsalaista lasta (esiopetus n=361; ensimmäinen luokka n = 334, toinen luokka n =457). Lasten matemaattisia taitoja arviointiin ryhmä-arvioinnilla
kolmena ajankohtana: lukukauden alkuvaiheessa (elo- ja syyskuu), keski-vaiheessa (tammi- ja
helmikuu), sekä loppuvaiheessa (toukokuu). Arviointivälineinä käytettiin LukiMathankkeessa (www.lukimat.fi) kehiteltyä tuen tarpeen tunnistamisen välineitä.
Data analysoitiin konfirmatorisella faktorianalysilla (CFA) jossa latentteina muuttujina käytettiin taitorypäs mallin neljää osa-aluetta. Tulosten mukaan empiirinen data tukee teoreettista
mallia neljästä keskeisestä matematiikan taitoryppäästä kaikilla kolmella tutkitulla luokkaasteella. Latenttien muuttujien väliset korrelaatiot olivat vahvat, mutta vasta ensimmäisellä ja
toisella luokalla neljä taitoaluetta tulivat selvemmin esille. Esitelmässä tarkastellaan tuloksia
ja keskustellaan niiden merkityksestä matemaattisesti heikkojen osaajien varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen.
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Työmuistin varhaisen harjoittamisen vaikutukset
– kuka hyötyy vai hyötyykö kukaan?
Kaisa Kanerva, Helsingin yliopisto
Outi Aaltonen, Turun yliopisto
Minna Kyttälä, Turun yliopisto

Työmuistivalmiudet ovat yhteydessä akateemiseen suoriutumiseen ja ennen kouluikää mitatut
työmuistivalmiudet ennustavat akateemista suoriutumista myöhemmin kouluiässä. Juuri ennen koulutien alkua lasten välillä on suuria yksilöllisiä eroja työmuistivalmiuksissa, mikä
tarkoittaa sitä, että osa lapsista aloittaa koulutiensä huomattavasti heikommin tiedonkäsittelyvalmiuksin kuin lapset keskimäärin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia,
minkälaisia harjoitusvaikutuksia viiden viikon yksilöllisellä työmuistiharjoittelulla on esikouluikäisten lasten työmuistivalmiuksiin ja varhaisiin matemaattisiin valmiuksiin. Lapset (N=50)
oli jaettu kolmeen ryhmään: 1) työmuistiharjoittelu ilman strategiaohjausta, 2) työmuistiharjoittelu yhdistettynä strategiaohjaukseen ja 3) aktiivinen kontrolliryhmä. Interventio toteutettiin keväällä 2015. Esityksessä tarkastellaan alustavia tuloksia ja pohditaan työmuistiharjoittelun merkitystä osana oppimisvalmiuksien varhaista tukemista.
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TELMA (Tell Me What You Think) -menetelmä oppilaiden matematiikan
taitojen tukena
Aino Äikäs, Itä-Suomen yliopisto
Piia Björn, Itä-Suomen yliopisto

Tutkittuja menetelmiä samanaikaisopettajuuden toteuttamiseen tarvitaan. Oppimisen kolmiportaisen tuen toteuttaminen määrittyy maassamme usein nimenomaan samanaikaisopetuksen
myötä tuotuna lisätukena. Yleinen ja tehostettu tuki voivat sisältää menetelminä muun muassa
samanaikaisopetusta, jonka käytännön toteuttamiseen opettajat tutkimusten (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012; Rytivaara, Pulkkinen & Takala, 2012) mukaan tarvitsevat välineitä,
työkaluja ja tietoa siitä, kuinka samanaikaisopetusta voisi toteuttaa.
Tässä projektissa tutkitaan sitä, kuinka lapsen metakognitiiviset taidot, matemaattinen minäkuva ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät menetelmällä, jossa samanaikaisopettajana toimiva
aikuinen esittää systemaattisia kysymyksiä retrospektiivisen ääneen ajattelun menetelmän
mukaisesti (ks. Ericsson & Simon, 1993; Rittle-Johnson, 2006) projektiin valikoiduille oppilaille alakoulun matematiikan tunnilla. Mukaan tähän interventio-tutkimukseen otettiin 3.
luokkalaisia oppilaita (N=157), jotka menestyvät matematiikan oppimisessa hyvin, sekä oppilaita jotka tarvitsevat tukea matematiikan oppimiseen. Oletamme, että oppimisessa tarvittavat
metakognitiiviset taidot, erityisesti ennakointi ja evaluointitaidot, joita sanallisten tehtävien
ratkomisessa tarvitaan, kehittyvät voimakkaasti interventioon perustuvan harjoittelun myötä
(Desoete, 2009). Tutkimuksen aineistoa on kerätty niin kvantitatiivisin kuin kvalitatiivisin
menetelmin. Projektissa samalla kehitetään TELMA-menetelmä, joka on käytettävissä jatkossa yhtenä matematiikan oppituntien samanaikaisopetuksen työkaluna.
Tämä esitys keskittyy projektin esittelyyn. Alustavina tuloksina käymme kuitenkin läpi myös
kolmasluokkalaisten oppilaiden oppimisminäkuvaa ja akateemisia perustaitoja projektin alussa.
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Förbättra studerandes lärande och motivation i matematik med hjälp
av datorstödd undervisning i andra stadiets yrkesutbildning
Sabina Törnqvist, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Johan Korhonen, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Karin Linnanmäki, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Enligt senaste meta-analyser har datorstödd undervisning positiva, men små effekter på studerandes lärande i matematik (Cheung & Slavin, 2013; Li & Ma, 2011; Rakes et al., 2010).
Vidare visar tidigare forskning på starka samband mellan utvecklingen av matematikfärdigheter och olika motivationsfaktorer i matematik (Aunola, Leskinen, & Nurmi, 2006; Seaton,
Parker, Marsh, Craven, & Yeung, 2014). På basen av detta är det ingen överraskning att tidigare studier visat att interventioner som strävar efter att stöda både färdigheter och motivationsfaktorer är mer effektiva (O`Mara, Marsh, Craven, & Debus, 2006).
Med denna kunskap som grund undersökte denna pilotstudie effekterna av ett datorprogram
(MinecraftEdu) på matematikfärdigheter, -intresse, -självuppfattning, och -ångest hos studerande i yrkesutbildning. Studien använde sig av en pre-post test design. Experimentgruppen
(N=14) fick datorstödd undervisning i deras första kurs i matematik under det andra studieåret
på andra stadiet. Hur studerandes matematikfärdigheter (aritmetik, geometri och algebra)
utvecklades följdes upp under interventionen och jämfördes med en kontrollgrupp (N=14)
som deltog i en liknande kurs i matematik men som inte fick datorstödd undervisning. Förutom möjliga effekter på matematikfärdigheter undersöktes även interventionens effekter på
studerandes intresse, självuppfattning och ångest i matematik. Implikationer för teori och
praktik kommer att diskuteras.
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POSTIIVINEN PSYKOLOGIA JA KASVATUS
POSITIV PSYKOLOGI OCH UTBILDNING/ FOSTRAN
Pj./Ordf./Chair: Lotta Uusitalo-Malmivaara, Helsingin yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Sopeutumattomien oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittyminen: Oppilaiden ja opettajien arvioita ja kokemuksia
Aggression portaat – interventiosta
Jaana Hintikka, Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Väitöstutkimuksessani tarkastelen sopeutumattomien erityisoppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymistä Aggression portaat -interventio-ohjelman avulla kolmen vuoden tutkimusjakson aikana. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Rose-Krasnorin (1997) malli
yksilön sosioemotionaalisesta kompetenssista. Interventioryhmän (N=36) muodostivat Varsinais-Suomen alueella opiskelevat sopeutumattomien oppilaiden erityiskoulun 8-13-vuotiaat
oppilaat, joille opetettiin tunne- ja itsesäätelytaitoja Aggression portaat -opetusmateriaaliin
(Cacciatore 2007) pohjautuvan intervention avulla. Kontrolliryhmän (N=26) oppilaat olivat
interventioryhmän oppilaiden ikäisiä ja he opiskelivat Varsinais-Suomen alueen kouluissa
pienluokissa myös käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvien haasteidensa vuoksi.
Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 2010-2012. Tutkimusmetodeina olivat sekä oppilaille
että opettajille laaditut kyselyt ja oppilaiden kirjoittamat väkivalta-aiheiset tekstit. Niiden
avulla selvitettiin oppilaiden tunteiden kokemisen ja ilmaisemisen sekä tunteiden hallinnan ja
käyttäytymisen itsesäätelyn muuttumista tutkimusjakson aikana sekä oppilaiden ajatuksia
väkivallasta ja ehdotuksia keinoista väkivallan vähentämiseksi. Lisäksi keväällä 2012 interventioryhmän oppilaat ja opettajat arvioivat oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen oppimista,
tunnetaitotuntien hyödyllisyyttä sekä interventiomateriaalin käyttökelpoisuutta.
Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja tulee opettaa kouluissa. Se edellyttää tietoa tutkimusperustaisista interventioohjelmista. Tutkimukseni tulosten mukaan interventioryhmän oppilaiden myönteiset tunnekokemukset lisääntyivät ja toisiin kohdistunut fyysinen väkivalta väheni tutkimusjakson aikana. Lisäksi interventioryhmän oppilailla oli keinoja itsensä rentouttamiseksi, päinvastoin kuin
kontrolliryhmän oppilailla, joilla keinottomuuden kokemus jopa lisääntyi. Interventioryhmän
oppilaat suhtautuivat kielteisesti toisen yllyttämiseen väkivaltaiseen tekoon ja kirjoittivat
enemmän ajatuksiaan väkivallasta tuoden esille runsaasti ehdotuksia keinoista väkivallan
vähentämiseksi. Oppilaat ja opettajat kokivat interventio-ohjelman hyödylliseksi ja interventiomateriaalin käyttökelpoiseksi.
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Vahvuuksien huomioiminen ADHD-oireisten henkilöiden opetuksessa
Erja Sandberg, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyvät tutkimukset, keskustelut ja kirjallisuus ovat
monesti negatiivisesti sävyttyneitä ja häiriötä kuvataan sen aiheuttamista puutteista käsin.
Problematiikkaan löytyy helposti ulkoisen käyttäytymisen ja toimintojen heikkoja osa-alueita,
joihin on kiinnitetty huomiota. ADHD-oireiset lapset nähdään usein ongelmallisempana ja
heidän vahvuusalueet sivuutetaan. Moniproblematiikan takia on tarkoituksenmukaista katsoa
ADHD-oireisia henkilöitä positiivisen psykologian näkökulmasta tukien heidän vahvuuksiaan
ja itsetuntoaan. Positiivinen kasvatus vahvistaa ADHD-oireisten oppilaiden minäpystyvyyttä
jonka vaikutuksesta on vahva tieteellinen näyttö akateemiseen motivaatioon, onnistumisen
kokemuksiin, menestykseen sekä positiivisiin uskomuksiin.
Väitöstutkimukseni on toteutettu netnografiavälitteisenä perhetutkimuksena sosiaalisen median sovelluksessa v. 2012-2014. Kyselyjen ja haastattelujen välityksellä on saatu perheiden
kokemuksia eri hallintokuntien alueilta. Tutkimuksessa oli mukana 208 suomalai-sesta perhettä, joissa on ADHD-oireisia perheenjäseniä. Kyselyvastaukset on kvantifioitu sekä haastattelut on käsitelty sisällönanalyysin avulla.
Osa perheistä kuvaa vahvuusperustaista opetustapaa tai sen puuttumista koulu/opiskeluaikanaan. Aineistossa on kuvauksia perusopetuksen opettajista, jotka ovat painottaneet oppilaiden vahvuuksia, ja se kuvataan käänteentekeväksi tekijäksi alisuoriutumiselle,
oppimiselle ja oppilaan itsetunnolle. Tunnistamalla ja kehittämällä oppilaiden vahvuuksia,
voidaan ennaltaehkäistä ja välttää oireiden mukaista riski-käyttäytymistä. ADHD-oireisista
korkeakouluopiskelijoista luonteenvahvuuksista sinnik-kyydellä koettiin olevan suuri merkitys eteenpäin vievänä voimana vaikeuksien ilmetessä.
Perheet kuvasivat oireiden ymmärtämisen ja tukitoimien koetusta vaikutuksesta koko elämässä selviytymiseen, vähentäen tai poistaen syrjäytymisen uhkaa. Vastaavasti perheissä, joissa
tukitoimia ei ole saatu, yhteiskunnallinen epäonnistuminen ja syrjäytyminen on vahvasti läsnä.
Tukitoimien aloittamisen merkittävyys perheessä pohjaa selkeästi peruskoulun ensimmäisiin
luokkiin.
ADHD-oireisten henkilöiden vahvuuksia pitäisi järjestelmällisesti yhteiskunnassa tukea.
Kunnan strategiatasolla tulisi kääntää niin opetus-, sosiaali-, kuin terveystoimenkin alainen
ADHD-oireisille suunnattu ongelmapuhe vahvuusperustaiseksi voimavarapuheeksi. Mikäli
tukea tarvitsevan henkilön minäkäsitys ja itsetunto pysyvät hyvinä, hän kokee valtaistumista,
mikä on tärkeätä henkilön vaikutusmahdollisuuden ja elämänhallinnan kokemuksissa ja se on
koettu vaikuttavan positiivisesti selviytymiseen yhteiskunnassa.
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Vuosi koulua, vuosi iloa – PERMA-malliin pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä
Eliisa Leskisenoja, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Suomen korkeatasoisen koulujärjestelmän huolenaiheena on kansainvälisten vertailututkimusten osoittama lastemme alhainen kouluviihtyvyys kouluyhteisössään. Tässä tutkimuksessa etsitään uusia pedagogisia käytänteitä, joilla pyritään vaikuttamaan oppilaiden koulussa kokemiin myönteisiin tuntemuksiin, opiskelumotivaatioon, kouluviihtyvyyteen ja koko
oppimiskulttuuriin.
Tutkimus nojautuu positiiviseen psykologiaan ja sen käsityksiin myönteisten tunteiden merkityksestä ihmisen elämässä. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että onnelliset ihmiset menestyvät
eri elämänalueilla, kuten kouluelämässä. Oppilaiden onnellisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tulisikin olla pedagogisen toimintakulttuurimme päätavoite. Martin Seligmanin
hyvinvointiteorian eli PERMA-mallin mukaan hyvinvoinnin katsotaan rakentuvan viidestä
itsenäisestä ja mitattavasta elementistä (Positive Feelings, Engagement, Relationships, Meaning, Achievement). Elementit muodostavat tämän tutkimuksen teoreettisen tukirangan ja
niiden operationalisoinnin kautta muotoutuivat ne uudet toimintatavat ja pedagogiset mallit,
joita tutkimuksessa käytettiin vuoden kestävän interventiojakson aikana.
Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena erään Sodankylän koulun kuudennella luokalla
(N=14) lukuvuonna 2013-2014. Luokanopettaja-tutkija suunnitteli ja toteutti PERMA-malliin
pohjautuvat pedagogiset menetelmät. Tutkimus edustaa mixed methods -tutkimusta ja varsinainen tutkimusaineisto muodostuu oppilaiden haastatteluista sekä heille ja heidän vanhemmilleen pitkin tutkimusvuotta tehdyistä kirjallisista kyselyistä. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia.
Tässä esityksessä keskitytään PERMA-mallin operationalisointiin ja siihen, millaisia pedagogisia menettelyjä luokassa käytettiin oppilaiden kouluilon edistämiseksi. Tutkimus-tulosten
mukaan käytetyt pedagogiset menettelyt vaikuttivat myönteisesti oppilaiden kokemaan kouluiloon, luokan vuorovaikutussuhteisiin ja oppimiskulttuuriin. Tutkimuksen käytännönläheiset tulokset ovat laajalti sovellettavissa eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden kouluilon ja hyvinvoinnin edistämisessä.

194

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

Mindfulness viides- ja kuudesluokkalaisilla
Juhani E. Lehto, Helsingin yliopisto
Anu Leistola, Helsingin yliopisto
Mila Westerberg, Helsingin yliopisto
Hannele Wolin, Helsingin yliopisto

Mindfulness eli tiedostava ja hyväksyvä läsnäolo on buddhalaiseen psykologiaan perustuva
ei-uskonnollinen meditaatiosovellus, jonka käyttö on levinnyt länsimaissa eri alueille. Sitä on
menestyksellisesti käytetty myös alakouluikäisten hyvinvoinnin edistämiseen. Mindfulness on
ymmärrettävä myös piirteeksi, jota on ihmisillä vaihteleva määrä ilman meditaatioharjoitteitakin. Aikuisilla mindfulness-piirre liittyy mm. onnellisuuteen, hyvään itsetuntoon ja
vähäisiin masennusoireisiin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin mindfulnessin yhteyttä viideskuudesluokkalaisten masennusoireisiin, kouluonnellisuuteen, tarkkaavaisuuteen, koulumenestykseen ja itsetuntoon. Samoin kuin aikuisilla lasten mindfulfulness oli yhteydessä kaikkiin
tutkittuihin ilmiöihin. Tutkimuksessa pohditaan, voitaisiinko mindfulness-interventioilla lisätä
alakouluikäisten kouluviihtyvyyttä ja tehostaa oppimista.
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CoPassion-hanke: Myötätunto, rakkauden toiminnallinen sisar
Lotta Uusitalo-Malmivaara, Helsingin ylipisto
Miia Paakkanen, Helsingin ylipisto
Frank Martela, Helsingin ylipisto
Kaisa Vuorinen, Helsingin ylipisto
Anne Birgitta Pessi, Helsingin ylipisto

Myötätunto tarkoittaa sekä toisen kärsimykseen että riemuihin (myötäinto) osallistumista ja
pyyteetöntä toimintaa toisen hyväksi. Myötätunto on inhimillisen kanssakäymisen ja luottamuksen biologinen perusta, jota voidaan tietoisella toiminnalla kasvattaa. Tutkimukset (Dutton ym. 2007; Lilius ym. 2011) kertovat paitsi yksilöiden, myös yritysten, joiden keskeisenä
arvona on myötätunto, voivan paremmin. Tämä näkyy mm. sitoutuneisuutena, luottamuksena,
sairaspoissaolojen vähenemisenä ja tuloksellisuuden kasvuna. TEKESin rahoittaman CoPassion-hankkeen yhtenä tarkoituksena on lisätä myötätuntoa työyhteisöissä interventioiden
avulla. Nämä interventiot keskittyvät luonteenvahvuuksien tunnistamiseen, tunnetaitojen kehittämiseen ja myötätuntoa itsessään lisääviin harjoitteisiin. Kasvatustieteen päiville suunnatussa esityksessä esitellään päiväkotijohtajien luonteenvahvuusinterventio, joka toteutettiin
keväällä 2015. Tässä interventiossa 30 päiväkotijohtajaa osallistui kuuteen kolmen tunnin
mittaiseen koulutukseen, joiden aiheita olivat positiivisen psykologian paradigmaan tutustuttaminen, luonteenvahvuuksien uudenlainen käyttö, positiiviset emootiot ja myötätuntoiseen
toimintaan opettaminen. Interventiossa noudatettiin klassista koe-kontrolliasetelmaa alku- ja
loppumittauksin, joissa e-lomakkeella kysyttiin mm. mielialaa, työn imua ja työuupumusta,
työn merkityksellisyyttä, luonteenvahvuuksia ja myötätuntoa.
Interventiotutkimusten tuloksellisuuden esiin saamisen haasteellisuus huomioiden voidaan
sanoa tämän koulutuksen saannon olleen huomattava. Päätavoitteena ollut myötätuntoisuus
lisääntyi koeryhmässä liki merkitsevästi, F(1,48) = 3.49, p = 0,068, kontrolliryhmään nähden.
Kvalitatiiviset selonteot intervention vaikutuksesta olivat erityisen koskettavia ja kertovat
paitsi koulutuksen onnistumisesta myös tarpeesta selvittää myötätunnon kasvua ja siihen liittyviä intensiivisemmällä laadullisella otteella.
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VAMMAISTUTKIMUS KASVATUSTIETEISSÄ
HANDIKAPPVETENSKAP INOM UTBILDNINGSVETENSKAP
DISABILITY STUDIES IN EDUCATION
Pj./Ordf./Chair: Anna-Maija Niemi, Aarno Kauppila, Elina Vaahtera, Helsingin yliopisto
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Visible and Invisible Divisions – School Transitions of Youth with Special Education Background in Finland and Sweden
Katariina Hakala, Kehitysvammaliitto ry.
Gudrun Svedberg, Umeå University, Applied Educational Science

The presentation is about our research on post-compulsory educational possibilities for people
with intellectual dis/abilities in two Nordic welfare states, Finland and Sweden. The Nordic
countries have strong traditions in maintaining education policy that stand for the idea of “a
school for all” and also Finland and Sweden has signed the international principles of inclusive education. Nevertheless, both Sweden and Finland have special, more or less segregated
educational arrangements for students in need of special education. We have taken a critical
perspective to analyze these arrangements through two paradoxical discourses which we have
named as inclusive and exclusive discourses. We focus on the educational systems and organizations of special needs education and, the social benefit system for upper secondary students
with intellectual disabilities in Sweden and Finland. Especially on the transition point to upper secondary education the paths of this group of students get segregated from the mainstream. We ask if these systems are positioning people with intellectual disabilities selfevidently as clients of social care and excluding them from equal citizenship. Scientific relevance of our study is to turn the gaze from seeing disability as a psycho-medical diagnosis of
an individual to seeing the structures and discourses that excludes and includes individuals
and makes them disabled.
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Kiemuraisia polkuja ja neuvoteltuja valintoja. Keskustelua nuorten
asemasta erityisopetuksen käytännöissä peruskoulun jälkeen
Anna-Maija Niemi, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Tämä esitys pohjautuu väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen peruskoulun jälkeen järjestettävää erityisopetusta ammatillisessa koulutuksessa ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Tutkimuksen keskeinen lähtökohta on erityisyyden ja erityisen tuen tarpeen
saamien merkitysten sekä nuorten asemoitumisen analysoiminen. Keskustelen tässä esityksessä koulutusvalintojen ja ohjauksen sekä tuen tarpeen tunnistamisen ja nimeämisen välisistä
jännitteistä tutkimustulosteni valossa. Koulutusvalinnat ja sisäänpääsy koulutukseen näyttäytyivät usean nuoren kohdalla monimutkaisina. Oman toivealan ja ohjauksessa tarjottujen vaihtoehtojen välisen puntaroinnin tuloksena koulutuspolut rakentuivat kiemuraisiksi.
Tutkimukseni on monipaikkaista koulutuspoliittista etnografiaa ja tutkimusorientaationi koulutussosiologinen. Liikun tarkastelussani yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen, nuorisotutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen kentillä. Tutkimuksen aineisto on tuotettu kahdessa
ammatillisessa oppilaitoksessa, kone- ja metallialan sekä vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen opiskeluryhmissä ja se koostuu erilaisista haastatteluista, havaintomuistiinpanoista ja dokumenttiaineistosta. Osan aineistoa muodostaa erityisluokalla peruskoulussa
opiskelleiden nuorten aikuisten elämänhistoriallinen haastatteluaineisto.
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Ammatillisen peruskoulutuksen uudistus ja sen suhteutuminen vammais- ja koulutuspolitiikkaan
Aarno Kauppila, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Esitelmässäni tarkastelen ammatillista koulutusta ja sitä koskevaa uudistusta, joka astui voimaan 1.8.2015. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat ammatilliset erityisoppilaitokset ja niiden järjestämä Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa (Valmentava I ja II). Uudistuksen myötä vammaisten opiskelijoiden ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava I) yhdistetään ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen,
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen ja kotitalousopetuksen kanssa Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus -nimiseksi kokonaisuudeksi. Vammaisten opiskelijoiden työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava II) erotetaan erilliseksi ei-tutkintoon johtavaksi koulutukseksi, jonka nimeksi tulee Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.
Esitelmässäni keskustelen siitä, miten uudistuksesta ja sen tavoitteista puhutaan. Tarkastelen
tätä puhetta suhteessa yhteiskunnallista osallisuutta ja (palkka)työllistymistä tavoittelevaan
vammais- ja sosiaalipoliittiseen diskurssiin kriittisen vammaistutkimuksen teoretisointeja
hyödyntäen. Aineisto koostuu keväällä 2015 virkamiehille ja opetuksen järjestäjille tehdyistä
asiantuntujahaastatteluista (N 9) sekä koulutus- ja vammaispoliittisista asiakirjoista. Alustava
analyysi osoittaa, että asiantuntijoiden puheessa tuotetaan ristiriitaista kuvaa uudistuksesta,
muun muassa siitä, miten se tulee vaikuttamaan koulutuksessa olevien ja koulutukseen valikoituvien opiskelijoiden jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin sekä siitä, miten uudistus suhteutuu vammaispoliittiseen diskurssiin.
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Vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kehittämishanke VETURI vuosina
2012–2015
Henri Pesonen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, henri.pesonen@helsinki.fi
Tiina Kokko, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos, tiina.kokko@jyu.fi
Raija Pirttimaa, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos
Elina Kontu, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Terhi Ojala, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Peruskoulussamme on pieni ryhmä oppilaita, joille tukitoimet järjestetään moniammatillisesti.
Oppimista ja kasvua tuetaan opettajien lisäksi kuntoutuksen, sosiaalityön ja eri terapioiden
avulla. Näillä oppilailla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammadiagnoosi tai autismin kirjon diagnoosi. Monilla kohderyhmän lapsilla ja nuorilla
on pidennetty oppivelvollisuus. Lisäksi tähän ryhmään saattaa kuulua koti-opetuksessa olevia,
josta on vähän tutkimustietoa. Näiden vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten inklusiivinen
opetus ei ole voinut kehittyä tasa-arvoisesti, eikä tutkimuskaan ole ollut ryhmästä kiinnostunut.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa VETURI-hankkeessa (2011–2015) tarkasteltiin
em. ryhmän opetusta. Kyseessä on kehitystutkimus, jonka aikana koulutettiin koulujen henkilökuntaa (VETURI-valmennus), toteutettiin yhteistyökouluissa kehittämistehtäviä ja järjestettiin tiedon välitystä aiheesta kouluille ja opettajankoulutukseen (mm. eErika-lehti ja muut
julkaisut). Kehittämistoiminta perustui kahteen valtakunnallisesti laajaan kartoitukseen kohderyhmän opetuksesta (Kokko et al., 2014 & Ojala et al., 2015). Kehittämistoimintaa jatkamaan opetus- ja kulttuuriministeriö perusti Vaativan erityisen tuen ryhmän. Esityksessä keskitytään tarkastelemaan hankkeen tuloksia ja vaativan erityisen tuen tulevaisuuden näkymiä.

200

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

Tutkimuseettisiä näkökulmia kanssatutkijuuteen
Katariina Hakala, Kehitysvammaliitto ry

Olen toiminut kuusi vuotta tutkijana Kehitysvammaliitossa, toteuttanut kaksi tutkimushanketta ja kolmas on juuri käynnistynyt. Näissä kaikissa kehitysvammapalveluiden käyttäjät toimivat tutkimuskumppaneina. Ensimmäisessä hankkeessa kutsuin tutkimus-kumppaneikseni
kolme henkilöä, joiden kanssa kulkien ja heidän lähiyhteisöissään keskustellen kirjoitin raportin: ”Kyllä ihmisoikeuksissa olis parantamisen varaa!” Haastavia tilanteita kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa. Toisessa hankkeessa kokosin tutkimusryhmän, jossa ”päähenkilöt” olivat kehitysvammaisia henkilöitä. Tästä prosessista olen kirjoittanut tutkimusartikkelin
sekä yhteisen multimedian käsikirjoituksen otsikolla Kansalaiskokemuksia. Vammaispalvelut
ja tavallinen elämä. Kolmas hanke on käynnis-tymässä ja tätä abstraktia kirjoittaessa olen
siihen hakenut tutkimuseettistä ennakkoarviointia ja tutkimuslupia toteutusorganisaatioista.
Siinä on tarkoitus lähteä kirjoittamaan Työllistymistarinoita neljän henkilön kanssa Kehitysvammaiset ihmiset töihin –hankkeessa (RAY 2013-2016). Esityksessäni kuvaan RATTIhankkeen tutkimusmatkaa ja siinä kohdattuja tutkimuseettisiä haasteita erityisesti tutkimuskumppaneideni nimeämisen kysymyksen äärellä, sekä ratkaisuja, joilla pyrin vastaamaan
näihin haasteisiin Kansalais-kokemuksia-tutkimusryhmän työskentelyprosessissa.
Tutkimukseni on ollut uudenlaista kehitysvammapalveluiden käyttäjiä mukaan kutsuvaa tutkimusta ja tutkimusmenetelmien kokeilua, jossa olen etsinyt oikeudenmukaisia ja tasaarvoisia käytäntöjä tehdä ”inklusiivista” tutkimusta. Tutkimuseettisten periaatteiden ja säännöstöjen tulkinta ja neuvottelut erityisesti anonymiteetista ovat muodostuneet tärkeiksi. Ratkaisuissa on neuvoteltavana hyvin perustava palveluiden käyttäjän oikeus sanoa ja kertoa
asioista omalla nimellään, joka on monella tavalla hankalaa sovittaa yhteen yksityisyyden
suojan ja tutkimukseen osallistuvien suojelun sekä palveluissa työskentelevien ammatillisen
vaitiolovelvollisuuden kanssa. Tarkastelen näitä hankaluuksia kiinnittyneenä informoidun
suostumuksen sekä tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteisiin.
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KOULU KAIKKIALLA – AVAUTUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT
KOULU KAIKKIALLA – ÖPPNARE LÄRMILJÖER
Pj./Ordf./Chair: Kaisa Kopisto, Helsingin yliopisto
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Omistajuus - kaikkiallisuuden ja rajanylitysten Nemesis?
Mikael Kivelä, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Miksi tieto- ja viestintätekniikka ei ole aikaansaanut tai tukenut moniakaan niistä perustavanlaatuisista muutoksista, joita siltä on uumoiltu ja toivottu? Tämä esitys väittää, että kehnolla
teknologia-käsitteen määrittelyllä on ollut osuutta asiaan. Mikäli teknologian laajentaa Andrew Barryn tapaan käsittämään (ei-)aineellisten artefaktien lisäksi myös niiden käyttöön tarvittavat tiedot, taidot, energian ja muut resurssit, niin omistajuus vaikuttaa nousevan keskeiseksi rajanylitysten ja avoimuuden tarkastelussa. Kenellä ovat tarvittavat taidot käyttää Quakea yläkoulun maantieteen opetuksessa tai lukea GitHubissa jaossa olevaa avointa lähdekoodia? Mikä tai kuka säätelee sovellusten asentamista tai palomuurin asetuksia? Protestoivatko
opiskelijat, että jokin heille läheinen toiminta on kaapattu palvelemaan koulutuksen tarkoitusperiä? Omistajuuden haasteet vaikuttavat muodostuvan kumuloituvasti pienistä rajoituksista
ja aktualisoituvan noustaessa teoriasta käytännön toteutukseen, ainakin toimijoiden välisten
kytkentöjen verkostoja tarkastelevalla tutkimusotteella. Analyysiesimerkkeinä esityksessä
toimivat a) suuren opiskelijaryhmän anonyymin osallistamisen käytännön toteutukseen tähdännyt ja päässyt kehitystyö ja parhaillaan työn alla oleva analyysi avoimen kurssiblogin
opiskelijoilta saamasta kritiikistä.
Esityksellä on kolme päämäärää: 1) Ryhdistää teknologia-käsitteen käyttöä elegantimmaksi, 2)
herkistää omistajuuden tarkasteluun ja 3) tunnustella standardoinnin mahdollisuuksia teknologisten haasteiden ratkaisukeinona. Näillä keinoin kenties nykyhetken voimasanan digitalisaatio käyttöön liittyvä kestävyysvajekin hieman talttuu.
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Teoreettisia näkökulmia oppimisen kaikkiallisuuteen ja rajojen
ylittämiseen
Olli Vesterinen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Leena Krokfors, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Marjaana Kangas, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kaisa Kopisto, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Leila Rikabi-Sukkari , Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Laura Salo, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Koulu Kaikkialla -hankkeen (OKM 2011–2015) julkilausuma 'Yhdessä. Luovasti. Oppien.
Oppimisen ja opetuksen muutos 2016' käsittelee opetuksen ja oppimisen muutosta oppimisen
kaikkiallisuuden näkökulmasta. Miten koulun ulkopuolella opittuja tietoja ja taitoja tulisi
hyödyntää koulutyöskentelyssä? Miten opettaja voi opetukseen tuoda koulua ympäröiviä
kumppaneita? Tavoitteena on innostaa opettajat kehittämään sekä omia pedagogisia käytänteitään että koko koulun toimintakulttuuria yhdessä kollegoiden ja koulun ulko-puolisten toimijoiden kanssa. Erityisesti kolme teoreettista näkökulmaa nousee esiin.
Ensinnäkin, oppimista ja opetusta voi lähestyä käsitteellisten ulottuvuuksien kautta. Oppiminen ylittää rajoja formaalin ja informaalin sekä fyysisen ja virtuaalisen välillä. Nämä ulottuvuudet mahdollistavat oppimisen ja opetuksen käsitteellisen tarkastelun ja auttavat hahmottamaan oppimisympäristöjä ja oppimisen kaikkiallisuuteen liittyvää dynamiikkaa.
Toiseksi, koulun toimintakulttuurin muutosta voidaan tarkastella lapsen, opettajan, koulun ja
koulun ulkopuolisten toimijoiden näkökulmista. Toimijoista käsin koulun rajojen ylittämistä
voidaan pohtia (1) koulun ja ympäröivän lähiympäristön ja yhteiskunnan välillä, (2) koulun
sisällä, ja (3) koulun ja lapsen maailman välillä.
Kolmanneksi, koulun toimintakulttuurin muutokset tapahtuvat vaiheittain ja niihin sisältyy
rajoja ylittäviä oppimisen prosesseja. Akkerman ja Bakker (2011) ovat tunnistaneet rajojen
ylittämiseen liittyviä oppimisen mekanismeja. Oppimisen ja opetuksen muutosta ja rajojen
ylittymistä voidaan kuvata identifikaation, koordinaation, reflektion ja transformaation avulla.
Nämä kolme teoreettista näkökulmaa kokoavat Koulu Kaikkialla -hankkeessa ja sitä edeltäneissä hankkeissa tehtyä tutkimustyötä ja teoretisointia.
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Pedagogisia periaatteita digitaalisten oppimisratkaisujen
suunnitteluun ja arviointiin
Sanna Vahtivuori-Hänninen, Helsingin yliopisto
Antti Koskinen, Helsingin yliopisto
Laura Karilainen, Jyväskylän yliopisto
Maija Kaisla, Jyväskylän yliopisto

Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohanke edistää 2000-luvun taitojen oppimista digitaalisten oppimisratkaisujen avulla. Hankkeen osatutkimuksessa kehitetään pedagogisia periaatteita oppimisratkaisujen suunnittelun ja käytön tueksi. Periaatteet perustuvat kokemuksellista ja yhteisöllistä opiskelua tukeviin pedagogisiin malleihin ja oppimis-ratkaisujen pilotoinneista kerättyihin aineistoihin.
Tutkimuksessa kokeiltiin suomalaisten yritysten kehittämiä oppimisratkaisuja lapsille suunnatusta matikkapelistä korkeakoulutasolle soveltuvaan hotellisimulaatioon. Yhteensä 17 yritystä
oli mukana kehittämässä kolmeatoista oppimisratkaisua. Aineistoa kerättiin käyttökokeiluista
useiden eri koulutusasteiden oppilailta ja opettajilta teemahaastatteluin, havainnoimalla ja
verkkokyselyillä. Lisäksi tutkimuksen aineistona olivat asiantuntija-arvioinnit ja yrityshaastattelut. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä hyödyntäen Atlas.TI-ohjelmaa.
Tulosten perusteella opettajat odottavat oppimisratkaisuilta erityisesti tavoitteellisuutta, oppilaslähtöistä ajattelua, motivoivuutta ja sitouttavuutta. Keskeisinä nousivat myös mahdollisuus
yhteisölliseen toimintaan ja kriittisen ja luovan ajattelun tukeminen. Lisäksi palautteen antaminen ja saaminen todettiin tärkeiksi. Opettajien erityisenä toiveena oli, että oppimisratkaisu
tarjoaa monipuolisia arvioinnin työkaluja vertaisarvioinnista itsearviointiin. Tärkeänä koettiin
myös, että oppimisratkaisu soveltuu lisäksi erilaisiin oppimisen ja opiskelun konteksteihin.
Aineistosta nousseet pedagogiset periaatteet ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Esityksessä
kuvataan kokeillut oppimisratkaisut, esitellään tulokset ja havaitut suunnitteluperiaatteet.
Lopuksi pohditaan tulosten vaikuttavuutta tulevaisuuden oppimis-ratkaisujen ja opiskeluympäristöjen suunnitteluun.
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Double Flipped Classroom
Tapani Saarinen, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Double Flipped Classroom (DFC) on EU:n rahoittamassa Quality in Blended Learninghankkeessa kehittämäni opiskelumuoto, jonka teoreettisena kehyksenä on Flipped Classroom.
DFC vastaa Flipped Classroom:in kahteen päähaasteeseen: 1.) Motivaatio. Yksin opiskelu
videon avulla ei motivoi. Jos video jää katsomatta, ei asian syventämisellä koulussa ole pohjaa. 2.) Pedagogiikka. Deduktiivisesti painottuneet opetusvideot ja digitaaliset opiskeluympäristöt johtavat yksipuoliseen oppimiskäsitykseen.
DFC:n soveltaminen matematiikan opiskeluun peruskoulussa on auttanut vastaamaan näihin
kahteen haasteeseen. Vastaus on toinen käännös (flip), jolla lineaarinen Flipped Classroommalli (uusi asia videoilta ja sen syventäminen koulussa) muutetaan sykliseksi opiskeluprosessiksi.
DFC perustuu opintojaksoihin, joissa oppilailla on määritellyt tavoitteet. Opiskelusykliin kuuluu opiskelua erilaisissa ympäristöissä, luokkahuoneopetuksesta digitaalisiin oppimisympäristöihin ja video-oppitunteihin. Motivaatiota tuetaan osoittamalla opiskeltavan asian
sovelluksia yhteiskunnassa, ja opettaja herättää opiskelijan omaa ajattelua induktiivisella sekä
yhteistoiminnallisella opetuksella. Tuettu motivaatio auttaa oppilaita saamaan täyden hyödyn
opetusvideoista. Induktiivisuus monipuolistaa oppimiskäsitystä, ja luo vastapainon digitaalisten oppimisympäristöjen deduktiivisuudelle. Oppimisanalytiikka tukee opetuksen yksilöllistämistä.
DFC osoittaa, että opettaja voi hyödyntää käytännön opetustyön kokemuksia opiskelumuotojen kehittämisessä. Valmiin opiskelumuodon soveltamisen sijaan keskeistä on vastata
havaittuihin haasteisiin ja luoda pedagogisesti perusteltuja kokonaisuuksia. Käytännön kasvatustyö ja teoria toimivat vuorovaikutteisessa suhteessa keskenään.
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Internet ja uudet oppimisympäristöt musiikin opiskeluympäristönä
Heikki Ruismäki, Helsingin yliopisto

Moderni soitonopetus hyödyntää yhä enemmän internetin mahdollisuuksia soitonopiskelussa.
Erilaiset avoimet oppimisympäristöt - erityisesti internet – tarjoavat musiikinopiskelijalle
mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun ja itseohjautuvaan oppimiseen. Vaikka Internetin,
musiikkiteknologian ja esimerkiksi etäopetuksen mahdollisuuksia on hyödynnetty organisoidussa musiikinopetuksessa, myös informaali soitonopiskelu saa uusia ulottuvuuksia internetin
mahdollisuuksista.
Tässä esityksessä tarkastellaan internettiä musiikin opiskeluympäristönä erityisesti soitonopiskelun (vapaa säestys ja sointumerkeistä soitto) näkökannalta. Internettiä opiskeluympäristönä tarkastellaan erityisesti luokanopettajaopiskelijan, musiikin harrastajan ja omaehtoisen oppijan informaalina ympäristönä erityisesti vapaan säestyksen ja sointu-merkeistä
soittamisen kontekstissa. Miten opiskelija voi hyödyntää internettiä omassa soitonopiskelussa?
Mitä esim. Rockway ja vastaavat oppimisalustat tarjoavat opiskelijalle? Miten ja mistä hän
hakee tietoa oman oppimisen edistämiseksi? Miten löytää sopivia biisejä oman kiinnostuksen
mukaisesti? Miten digitaaliset soitonopiskeluympäristöt voivat hyödyt-tää opiskelijaa? Pohditaan myös, miten esim. opettajankoulutus voi hyödyntää netin mahdollisuuksia soitonopiskelussa?
Esityksessä tarkastellaan myös nettiteknologian laajentumista ja eräitä soitonopetuksen sovelluksia mobiililaitteissa. Pohditaan, miten soitonopiskelu muuttuu tulevaisuudessa toisaalta
harrastajien ja toisaalta esim. opettajankoulutuksen kontekstissa? Mitä mahdolli-suuksia nettiympäristö antaa soitonopiskelijalle? Miten koulun ulkopuolella opittuja tietoja, taitoja ja
uusia oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää oppimisessa?
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Oppilasagentti toiminta Keski-Uudenmaan kouluissa
Heikki Kynäslahti, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Katriina Maaranen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Antti Rajala, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Mediapolku on yksi harvoista 1990-luvun tietoyhteiskuntakehittämisen projekteista, joka on
katkeamatta toiminut perustamisestaan lähtien. Siinä Helsingin yliopiston opiskelijat osallistuvat kouluilla toteutettaviin mediakasvatuksen projekteihin. Vuosien myötä toteutusmuodot
ja yhteistyökumppanit ovat vaihdelleet. Viimeisenä kahtena lukuvuotena Mediapolussa oppilaat ovat tulleet muutamalta Keski-Uudenmaan koululta yliopistolle suunnittelemaan ja toteuttamaan jotain koulun tarpeisiin liittyvää mediakasvatuksen projektia. Hankkimansa osaamisen ja tietämisen avulla oppilaat ovat sitten oppilasagentteina omassa koulussaan opettaneet muita koulun oppilaita, opettajia ja joissain tapauksissa myös vanhempain illassa oppilaiden vanhempia. Tässä esityksessä raportoimme tutkimustuloksia siitä, miten toiminta on
kouluissa organisoitunut ja minkälaisia kokemuksia siitä on oppilasagenteilla ja opettajilla.
Yhteistyötahoina ovat olleet Kuumakunnat-hanke ja Koulu kaikkialla –hanke.
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Osallistavan pelipedagogiikan malli opetuksen
ja tutkimuksen työkaluna
Marjaana Kangas, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Tuula Nousiainen, Jyväskylän yliopisto, Agora Center
Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kaisa Kopisto, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Leena Krokfors, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Oppimis- ja viihdepelien hyödyntäminen, pelien tekeminen sekä pelillistäminen (Van Eck,
2006; Kapp, 2012) ovat entistä suositumpia opetus- ja opiskelumenetelmiä kouluopetuksessa.
Pelien opetuskäytön haasteena on kuitenkin pidetty osaamisen ja pedagogisten mallien puutetta eli sitä, kuinka yhdistää peli “pedagogisesti perustellen” opetukseen (Barab ym., 2010,
Egenfeldt-Nielsen, 2005; Hamari & Nousiainen, 2015; Meyer & Holm Sorensen, 2011; Williamson, 2009). Pedagogiset mallit ovat oppimisteoriaan pohjautuvia rakenne- tai prosessikuvauksia siitä, miten opetus toteutetaan ja millaista oppimista se pyrkii tukemaan (Bransford,
Brown & Cocking, 1999; Krokfors, Kangas, Vitikka & Mylläri, 2010).
Tutkimuksen tarkoituksena on testata osallistavan pelipedagogiikan mallia (Krokfors, Kangas
& Kopisto, 2014) ja sen toimivuutta 15 pääkaupunkiseudun koulussa toteutetuissa pelinomaisissa aktiviteeteissa. Pelipedagogiikan malli on kehitetty palvelemaan opetuksen suunnittelua,
toteuttamista ja arvioimista erilaisissa pelillisissä konteksteissa. Tutkimus-kouluissa toteutetut
aktiviteetit ovat liittyneet sekä oppimispelien ja viihdepelien opetuskäyttöön että pelien ohjelmoimiseen ja oppimisprosessien pelillistämiseen (Nousiainen, Vesisenaho & Eskelinen,
2015). Tutkimusaineistona ovat kouluissa tuotetut käytänne-kuvaukset aktiviteeteista, 20
opettajan kyselyvastaukset sekä kuuden opettajan haastattelut. Alustavina tuloksina esittelemme osallistavan pelipedagogiikan mallia empiriasta saatujen kokemusten rikastamana ja
pohdimme mallin soveltuvuutta sekä analyysikehykseksi koulun käytänteitä tarkastelevaan
tutkimukseen että suunnittelu- ja reflektointityökaluksi opettajille. Saatujen kokemusten perusteella osallistavan pelipedagogiikan mallia kehitetään edelleen.
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“Oon oppinut keskittyyn, tekeen kunnolla töitä”
Etnografinen toiminnallinen tapaustutkimus elämys- ja seikkailupedagogisesta luontoliikunnasta opetussuunnitelman toteutuksessa
Maarit Marttila, Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos

Liikuntakasvatuksen kenttään sijoittuvan laadullisen, etnografisen toiminnallisen tapaustutkimukseni tarkoituksena on lisätä ymmärrystä elämys- ja seikkailupedagogiikasta menetelmänä kouluopetuksessa. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 1) Miten elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta soveltuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tavoitteisiin? 2) Miten menetelmä soveltuu erilaisille opiskelijoille? 3) Mitä muutoksia vuoden aikana tapahtuu
sekä opiskelijoissa, ryhmässä että organisaatiossa?
Väitöskirjatutkimukseni teoreettisina lähtökohtina ovat suomalaiset ja kansainväliset elämysja seikkailupedagogiikan teoriat ja traditiot sekä kokonaisvaltaisen, reflektiivisen, kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimisen teoriat.
Tutkimuskohteenani oli erään ammattiopiston valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmä lukuvuonna 2012–2013. Ryhmään kuului kymmenen iältään 16–22-vuotiasta
opiskelijaa. Ryhmän opetukseen sisällytettiin vuoden ajan opettajatiimissä kehittämäämme
elämys- ja seikkailupedagogiikkaa erilaisissa oppimisympäristöissä huomioiden opetussuunnitelman tavoitteet kokonaisvaltaisesti. Integroimme oppiaineita pääasiassa luontoon siellä
toimien ja liikkuen.
Keräsin tutkimukseni aineiston monimenetelmällisesti opiskelijoilta, kotiväeltä, ryhmän erityisopettajalta ja -ohjaajalta, koulun johdolta, muilta yhteistyökumppaneiltani ja elämys- ja
seikkailupedagogiikan asiantuntijoilta tarkastellen myös muiden koulutusasteiden opetussuunnitelmia. Analysoin aineistoni käyttämällä räätälöimääni teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.
Tulokset osoittavat, että menetelmä tukee yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita, kouluviihtyvyys
parantui, poissaolot olivat vähäisiä ja liikunnan määrä lisääntyi. Menetelmä tuki oppimista
opiskelijoiden itsensä ja kotiväen kertomana. Se sopii opetussuunnitelmien toteuttamiseen eri
koulutusasteilla ja erilaisille oppijoille. Laadullisen tutkimukseni tuloksia ei voi yleistää, mutta tulokset tukevat aiempia tutkimustuloksia. Näin ollen suosittelen, että menetelmää sisällytetään laajemmin osaksi opetussuunnitelmia eri koulutusasteilla.
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Seikkailutoiminta pedagogisena kuntoutuksena
Seppo JA Karppinen, Oulun yliopisto
Suomessa koulua käydään myös sairaalassa. Eri puolilla Suomea on noin 25 sairaalaopetusta
tarjoavaa yksikköä, joissa järjestetään perusopetusta neurologisissa, psykiatrisissa, foniatrisissa tai somaattisissa tutkimuksissa tai hoidossa oleville potilaille heidän voimavarojensa mukaisesti. Sairaalaopetuksessa korostuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen kuntoutus ja kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen keskinäinen yhteistyö.
Esityksessä tarkastellaan Seikkailupedagogiikan periaatteisiin pohjautuvaa toiminnallista
prosessia, jossa koulun arkipäivässä ovet avataan ulos ympäristöön. Toiminnalla yhdistetään
pedagogiikka ja kuntoutus. Vaikka ollaan sairaalassa, voidaan lähiympäristöä ja toimintaa
hyödyntäen oppia itsestä, ryhmästä ja ympäristöstä uusia asioita, joita yhdessä reflektoidaan.
Kokemuksellinen oppiminen ulkona vaatii sairastuneen oppilaan kohdalla hienotunteista,
uudenlaista ja ennakkoluulotonta opetus- ja oppimisnäkemystä.
Kohteena on Oulun Sairaalakoulun yhden luokan toiminta ja yhteistyö OYS:n lasten- ja nuorisopsykiatrisen osaston kanssa. Esityksen tavoitteena on rohkaista vaihtoehtoiseen oppimisympäristöajatteluun ja laajentaa ymmärrystä kokemuksellisesta seikkailupedago-giikasta
tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa. Toiminnalla tuetaan tulevaisuuden peruskoulun
laaja-alaisen oppimisen tavoitteita (OPS2016).
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Moniaistinen teltta avoimena oppimisympäristönä
Minttu Räty, Laurea-ammattikorkeakoulu
Sari Kivilehto, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anne Malin, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää moniaistisuutta ja elämyksellisyyttä hyödyntävää
uudenlaista oppimisympäristöä. Oppimisympäristönä käytetään helposti mukautettavissa
olevaa moniaistista tilaa tai ”telttaa”. Tilan äänet, tuoksut, maut ja esineet johdattavat
käyttäjät erilaisiin tunnelmiin. Aikaisemmat tutkimukset moniaistisuutta hyödyntävästä opettamisesta ovat osoittaneet, että moniaistiset impulssit kehittävät oppimista. Menetelmää on
käytetty aikaisemmin matematiikan ja kielten oppimisessa.
Tutkimus perustuu pilottitutkimuksiin, jotka tehtiin vuosina 2013 ja 2014 Helsingin yliopiston
kotitalousopettajaopiskelijoiden ja Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden
kanssa. Tiedot on kerätty haastattelemalla opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita.
Rädyn pilottitutkimuksessa moniaistista tilaa käytettiin monikulttuurisuuskasvatuksen
välineenä. Tutkimuksessa kerättiin tietoa siitä, miten moniaistisen tilan rakentaminen edistää
sosiaalista vuorovaikutusta opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Kivilehdon pilottitutkimuksessa tehtiin yhteistyötä Tekniikan museon kanssa. Opiskelijat
rakensivat pienryhmissä kolme aistitelttaa, jotka liittyivät pyykkihuollon historiaan.
Pilottitutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kokeilla, miten opiskelijat käyttävät luovaa ja
kriittistä ajattelua projektityössä. Tutkimuksessa kerättiin opiskelijoiden kokemuksia
moniaistisen teltan rakentamisprosessista.
Malinin pilottitutkimuksessa tehtiin yhteistyötä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Pilottitutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli harjoitella yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja toisten
opiskelijoiden ja museokävijöiden kanssa. Tutkimuksessa kerättiin opiskelijoiden kokemuksia
moniaistisen teltan käyttämisestä avoimessa oppimisympäristössä.
Pilotit osoittivat, että moniaistinen tila toimi hyvin oppimisen välineenä. Tila koettiin
houkuttelevana ja innostavana oppimisympäristönä. Opiskelijat kokivat oppineensa esimerkiksi ryhmätyötaitoja, TVT-taitoja sekä projektioppimiseen liittyviä taitoja. Opiskelijat
arvostivat teoriatiedon ja käytännön yhdistämistä projektissa. He kokivat oppineensa taitoja
tulevaan käytännön työhönsä.
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Hyötyykö opettaja vuorovaikutuskoulutuksesta?
Markus Talvio, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos

Vuorovaikutustaitoja käyttämällä opettaja luo luokkaan autonomiaa tukevan ilmapiirin ja
edistää oppilaiden osallisuuden tunnetta. On kuitenkin vain vähän tutkimusta siitä, kuinka
opettaja voi näitä taitoja kehittää, vaikka vuorovaikutustaitoja pidetään kasvatuspsykologiassa
keskeisinä työkaluina.
Opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä tutkittiin siten, että kaksi opettajaryhmää osallistui Toimiva koulu -kurssille, minkä vaikutuksia tutkittiin palautteen, tiedon,
tiedon soveltamisen ja yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Gordonin vuoro-vaikutusteoriaan
(Gordon & Burch, 1974; Gordon, 2003) perustuvaa Toimiva koulu-kurssia tarkasteltiin modernin kasvatuspsykologian näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitettiin uusi tapauspohjainen
mittausmenetelmä nimeltään Haasteellisissa tilanteissa toimiminen. Lisäksi opittujen taitojen
pysyvyyttä tutkittiin myöhemmin seuraavana lukukautena.
Interventioryhmään osallistui 20 luokanopettajaa ja 23 aineenopettajaa Suomesta. Vertailuryhmässä oli 26 suomalaista aineenopettajaa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen. Aineisto
kerättiin ennen kurssia ja sen jälkeen. Lisäksi kerättiin aineistoa taitojen pysyvyyden arviointia varten yhdeksän kuukautta kurssin päättymisen jälkeen.
Haasteellisissa tilanteissa toimiminen –mittausmenetelmä (DCI), joka kehitettiin tutkimuksen
aikana, osoittautui reliabiliteetiltaan ja validiteetiltaan käyttökelpoiseksi. Sekä laadulliset että
määrälliset analyysit osoittivat, että kurssille osallistuneiden opettajien tietämys tunne- ja
vuorovaikutustaidoista ja tämän tiedon soveltaminen paranivat merkitsevästi mittauskertojen
välillä. Vertailuryhmässä tätä eroa ei havaittu. Yhdeksän kuukauden jälkeen kurssin osallistujat muistivat vielä keskeiset kurssilla opitut vuorovaikutustaidot ja pystyivät tutkimaan omaa
toimintaansa niiden avulla.
Tutkimus lisää tietoa opettajien vuorovaikutustaitojen kehittymisestä. Saatuja tuloksia voi
hyödyntää opettajien täydennyskoulutusta suunniteltaessa.
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Rannalla ja verkossa
Hanna Niinistö, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Puolitoistavuotinen Merelle päin -hanke raumalaisen alakoulun kahdella viidennellä luokalla
pyrki hyödyntämään erityisesti koulun ulkopuolisia merellisiä oppimisympäristöjä, tekemään
yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja ottamaan ensi askeleita mobiiliteknologian hyödyntämisessä. Hanke toteutettiin yhteistyössä opettajankoultuslaitoksen kanssa. Toteuttamisessa ja työskentelyssä oli sulautuvan oppimisen piirteitä (blended learning). Esityksessäni
tarkastelen tämänkaltaisen työskentelyn ja tilannesidonnaisen oppimisen (situated learning)
merkityksellisyyttä. Aineistonani on lasten kirjoittamat päiväkirjat opintoretkistä ja työskentelytilanteista luokkahuoneen ulkopuolella sekä oppilaiden haastattelut hankkeen päätyttyä ennen yläkouluun siirtymistä kuudennen luokan keväällä. Lisäksi hyödynnän opettajien haastatteluja sekä hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden sosiaalisen median merkintöjä ja kuvalliskirjallisia tuotoksia.
Mikä jättää muistijäljen lapselle? Entä aikuiselle? Mitä ja miten opitaan kun ollaan paikan
päällä, rannalla, luodolla tai veneessä? Oppiiko opettaja vai oppilas? Miten opettajien ja lasten käsitykset kohtaavat? Onko tämänkaltaisesta työskentelystä löydettävissä pysyviä jälkiä
vaiko tilannesidonnaisia?
Esityksessäni etsin vastausta näihin kysymyksiin ja luonnostelen lapsilähtöistä kuvaa sulautuvasta tilannesidonnaisesta oppimisprosessista, jossa ollaan paikan päällä tutkimassa opittavaa
asiaa, hyödynnetään tarvittaessa medialaitteita ja rakennetaan ymmärrystä yhdessä kaverin
kanssa.
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Pihalla ja laitumella
Maija Esko, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Eläinavusteinen toiminta opetus- ja kasvatustyössä voisi olla osa opettajankoulutuksen arkea.
Eläimen käsittelystä sovellettu pakotteeton koulutus soveltuu myös opettajiksi opiskelevien
opetus- ja ohjaus tilanteisiin. Eläimen mukanaolo erilaisissa oppimisympäristöissä antaa monenlaisia mahdollisuuksia opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle sekä opettajan ja opiskelijoiden kohtaamiselle. Eläin rauhoittaa tilannetta, pitää kiinni hetkessä ja helpottaa läsnäoloa. Eläin voi toimia tunteiden välittäjänä silloin kun puhuminen on hankalaa.
Eläinavusteinen toiminta on haastavaa ja työskentelyn tulee olla aina eläintä kunnioittavaa.
Eläimen tuominen opetustilanteisiin vaatii kaikkien osallistujien aikaisempien kokemusten ja
terveydellisten esteiden huomioimista. Vaikka innostusta, koulutusta ja tutkimusta on, eläinten käyttö opetus- ja kasvatustyössä on Suomessa vielä alussa. Tarpeeseen vastaavat yksittäiset oppilaitokset, yritykset ja toimijat. Eläinavusteinen sosiaalipedagoginen toiminta on painottunut koulun ulkopuolelle.
Olen kokeillut koiran mukana oloa opettajankoulutuksessa, opintoretkillä ja mahdollisuuksien
mukaan yliopiston tiloissa. Olen käyttänyt koiraa apuna yksittäisissä opetusharjoittelun ohjaustilanteissa. Varhaiskasvatukseen olen osallistunut pässi karitsan kanssa. Omassa opetuksessani olen soveltanut ja kehittänyt eläintenkäsittelystä lähteviä toimintatapoja. Ryhmän hallinnassa en käytä pakotteita vaan pyrin vuorovaikutukseen. Näin ollut mahdollista liikuttaa ryhmää, muuttaa näkökulmaa ja tukea opiskelijasta lähtevää toimintaa. Esityksessäni kerron kokemuksistani ja pohdin tulevaa.
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OHJAUS OSAAMISEN JA TEHOKKUUDEN RISTIAALLOKOSSA
HANDLEDNING I KUNNANDETS OCH EFFEKTIVITETENS KORSSJÖ
Pj./Ordf.: Jussi Silvonen, Itä-Suomen yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Elinikäisen ohjauksen alueelliset järjestelyt
Sakari Saukkonen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Marjo Halmiala, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Viime vuosina elinikäisen ohjauksen kehittäminen on ollut yksi keskeisiä työvoima- ja koulutuspoliittisia tavoitteita. Elinikäisen ohjauksen käsite on monin tavoin jännitteinen, jopa epämääräinen, mutta yksinkertaistetusti sillä viitataan toimiin, joiden myötä joustavat kansalaiset
optimoivat oman menestyksensä koulutus- ja työmarkkinoilla kulloisenkin yhteiskuntapolitiikan mahdollistamissa raameissa. Suomessa ministeriöt ovat sälyttäneet aluehallintoviranomaisille vastuun ohjauspalvelujen alueellisesta koordinaatiosta, siis siitä, että kaikille kansalaisille on tarjolla tarpeiden mukaisia ohjauspalveluja läpi elämän. Koska elinikäistä ohjausta
tarjotaan monilla hallinnonaloilla, on ELY-alueille perustettu elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmiä, jotka koostuvat eri hallinnonalojen edustajista kattaen elinikäisen ohjauksen kentän
eri toimijat.
Aloimme vuonna 2014 kerätä seuranta-aineistoa alueellisen koordinaatiotehtävän toteutumisesta. Alueellisten ELO-ryhmien puheenjohtaja ja/tai sihteerit ovat vastanneet omaan alueelliseen kyselyyn ja lisäksi ELO-ryhmien jäsenille on suunnattu erillinen kysely. Näitä aineistoja on alustavasti analysoitu tuottaen niin määrällisiä kuin laadullisia kuvauksia asioiden
tilasta eri puolella Suomea. Mielenkiintoisia ja tärkeitä esiin nousevia kysymyksiä ovat esimerkiksi ohjauksen määrittelyyn, sen saatavuuteen ja laatuun liittyvät havainnot. Vaikka elinikäistä ohjausta on poliittisesti määritelty, näyttää siltä, että sille annetaan silti monenlaisia
merkityksiä. On myös huomionarvoista, että alueilla on hajanaisia käsityksiä ohjauksen saatavuudesta eri asiakasryhmille. Laadusta ei myöskään ole aina kovin selvää kuvaa, jos kohta
ohjauksen laatua voi olla hieman hankala varmistaa, jos ei ihan tarkkaan tiedetä mitä ohjaus
on.
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Ohjaus kestävää työelämää rakentamassa: Esimies ohjaamassa terveyden ja työkyvyn edistämiseen palo- ja pelastusalalla
Sanna Vehviläinen, Työterveyslaitos, Tampere
ESITYS ON PERUUTETTU!
Esitelmässä tarkastellaan ohjausta keinona edistää kestäviä työuria ja työkykyä. Ohjaus hahmotetaan usein palveluna, jolla tuetaan yksilöitä työ- ja koulutuspolun siirtymävaiheissa. Tässä ohjaus nähdään laaja-alaisena työmuotona, jota enenevästi tarvitaan myös työpaikoilla,
osana työn rakenteita ja johtamista. Tulevaisuudessa työpaikkojen tulee entistä vahvemmin
kyetä tukemaan henkilöstön oppimis- ja työkykyprosesseja. Ohjaus määritellään toimijuuden
vahvistamiseen tähtäävien prosessien tukemiseksi yksilö- ryhmä- ja yhteisötasolla. Sen keinoina esitelmässä tarkastellaan vertaisohjausta ja yhteiskehittelyyn perustuvia interventioita.
Esitelmässä kuvataan 2015 käynnistyvän TTT-verkosto ESR-hankkeen osahanketta Kroppa ja
nuppi. Siinä pureudutaan fyysisesti raskasta työtä tekevien palo-ja pelastusalan työntekijöiden
työkykyyn. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon, tietämykseen ja
taitoihin edistää työkykyään ja terveyttään. Hankkeessa yhteiskehitellään työpaikan toimijoiden kanssa ratkaisuja, joilla työpaikat voivat huolehtia työkyvyn ja terveyden edistämisestä.
Haasteena palo- ja pelastusalalla on fyysisesti ja henkisesti kuormittava, terveysriskejä sisältävä työ. Työkulttuuriin ei perinteisesti kuulu keskustelu itsestä huolehtimisesta. Esimiehet
kokevatkin tarvitsevansa tukea työkyvyn ja terveyden aiheiden käsittelyyn sekä ohjaustaitoihin. Toisaalta työkulttuuria leimaa yhteisöllisyys ja vahva ammattiylpeys. Siksi esimiehiin
vaikuttamalla voidaan todennäköisesti edistää työkyvystä huolehtimisen kulttuuria. Esitelmässä kuvataan erityisesti esimiehiä tukeva vertaisryhmäinterventio ja argumentoidaan laajaalaisen ohjausnäkemyksen, ohjausosaamisen levittämisen ja vertaisohjauksellisen otteen
eduista.
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Vääränlainen, estetty, pakotettu? Nuorten toimijuus elämänkulun eri
käänteissä. Teoreettinen ja metodologinen kehys
Sanna Mäkinen, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Terhi Halonen, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteen tiedekunta

Instituutioiden kehystämään polkuun nuoruudesta aikuisuuteen kuuluu lineaarinen eteneminen koulutus- ja työmarkkinoilla. Nuorten moninaiset elämäntilanteet näyttäytyvät institutionaalisista ja yhteiskunnallisista lähtökohdista katsottuna joskus jähmettyneen ongelmallisiin
välitiloihin. Näissä tiloissa nuoret pyrkivät omilla keinoillaan aktiivisesti vaikuttamaan olosuhteisiinsa ja toimimaan näköpiirissään olevissa mahdollisuuksissa. Esityksemme käsittelee
tätä kulttuurista kohtaamattomuutta institutionaalisesti sekä yhteiskunnallisesti määrittyvien
toimijuuden ehtojen ja nuorten toimijuuden keinojen välillä. Toimijuus on käsite, jonka avulla
voidaan tarkastella nuorten elämänkulun rakentumista suhteessa heitä ympäröiviin rakenteisiin, instituutioihin ja yhteisöihin sekä niiden puitteissa tarjoutuviin mahdollisuuksiin, rajoituksiin ja pakkoihin (Ojala ym. 2009; Evans 2007). Toimijuus on myös yhteydessä yksilön
kokemuksiin kyvystä vaikuttaa elämäänsä niin jokapäiväisessä arjessa kuin laajemmassakin
elämänkulun aikaperspektiivissä (Hitlin & Elder 2007, 175).
Esitys pohjautuu kahteen aineistoon, jotka ovat kerätty osana väitöstutkimuksia. Mäkisen
pitkittäistutkimus käsittelee koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toimijuuden rakentumisesta elämänkulussa. Halosen on tutkinut monipaikkaisen etnografian menetelmin asunnottomien nuorten arkea. Esityksen aineistoesimerkit ovat koulutuspolun ja työuran katkoksia kokeneiden 18–26-vuotiaiden nuorten haastatteluista vuosina 2014–2015
(n=25) ja vuosien 2012–2015 kerätystä haastattelu- ja havaintomateriaalista.
Aineiston analyysissa sovelletaan narratiivisen tutkimuksen lähestymistapoja, jotka mahdollistavat toimijuuden analysoinnin elämänkertomuksissa ja kerronnallisten käytäntöjen tasolla
(Hyvärinen 2006). Kiinnostuksemme kohteina ovat erityisesti nuorten määritelmät ja tulkinnat elämänsä kriittisistä muutostilanteista ja käännekohdista (critical moments, ks. Henderson
ym 2007; Thomson ym. 2002). Nostamme esille sellaisia muutos- ja käänne-kohtia, joissa
nuoren keinot toteuttaa toimijuuttaan asettuvat hankauksiin häntä ympäröivien institutionaalisten tai yhteiskunnallisten normatiivisten odotusten ja vaatimusten kanssa.
Odotetut tulokset ja sovellukset, merkitys tieteenalalle
Analyysissa tuomme esiin näkymätöntä, vääränlaista, pakotettua ja estettyä toimijuutta. Nämä
kaikki edellä mainitut toimijuuden muodot valottavat sitä, miten nuoret neuvottelevat toimijuudestaan instituutioiden ja elämäntilanteidensa asettamissa – usein keskenään ristiriitaisissa
– kehyksissä.
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Kuka ohjaa ammattioppilaitoksessa?
Jussi Silvonen, Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteen ja psykologian osasto
Merja Karvinen, Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteen ja psykologian osasto
Henna Mielonen, Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteen ja psykologian osasto

Suomalainen ohjausjärjestelmä oppilaanohjausjärjestelmä alkoi kehittyä peruskoulun myötä
ja on sittemmin laajentunut kattamaan kaikki koulutuksen asteet ja muodot. Ohjauksessa on
omaksuttu laajalti Wattsin ja van Esbroeckin muotoilema holistinen mallin, jota usein kuvataan oppilaitoksen ohjaussuunnitelmassa Koko koulu ohjaa -tunnuslauseella.
Olemme kiinnostuneita ammatillisten oppilaitosten ohjauskäytänteistä. Ammattioppilaitoksissa ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat yhdessä oppilaitoksen
ohjaussuunnitelman viitoittamalla tavalla. Kysymme kuinka ohjaukseen osallistuvien työnjako käytännössä toimii, millainen käsitys toimijoilla on työnsä yhteisestä kohteesta ja millaisia jaettuja välineitä toimijoilla on käytössään. Tarkastelemme holistisen ohjausmallin arkista
toteutumista Wengerin käytäntöyhteisö -teorian valossa.
Tutkimuksemme kohteena on kaksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillista
koulutusyksikköä. Molemmissa haastateltiin yksikön ryhmäohjaajia (7), opinto-ohjaajia (4),
koulutusjohtajia (3) sekä heidän lisäkseen kyseisen oppilaitoksen rehtoria. Haastatteluja analysoitiin Wengerin teorian virittämien teemojen pohjalta tavoitteena yksiköiden käytäntöyhteisöjen tunnistaminen.
Analyysimme osoittaa, että vaikka oppilaitoksen tasolla on laadittu selkeä ohjaussuunnitelma,
niin arjen tasolla ei silti muodostu yhtenäistä ohjauksen käytäntöyhteisöä. Kukin ammattiryhmä muodostaa oman käytäntöyhteisönsä, joiden näkemykset ohjauksesta eroavat toisistaan.
Rehtori ja koulutusjohtajat painottavat ohjaussuunnitelman toteutumista. Opinto- ja ryhmänohjaajien näkökulmasta työn yhteinen kohde rakentuu vain osittain ja yhteiseksi tarkoitetut välineet ovat vain osittaisessa käytössä. Jatkossa tarvitaan ammattioppilaitosten ohjauksen
arkeen tarttuvaa etnografista ja toiminnallista tutkimusta.
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Filosofinen ohjaus haastamassa aikamme arvoja
Yltiöidealismia vai tosi mahdollisuus?
Juha Parkkinen, Jyväskylän yliopisto
Sauli Puukari, Jyväskylän yliopisto

Esityksen tavoitteena on herättää keskustelua ohjauksen arvoperustasta, jota tarkastelemme
yksilöllisyyden ja taloudellisen tehokkuuden jännitekentässä. Ohjaajan on olennaista ottaa
työnsä lähtökohdaksi kunkin yksilön elämänkenttä ja hänen kysymyksensä. Toisaalta yhteiskunta edellyttää ohjauksen vastaavan erilaisiin tarpeisiin, kuten työvoiman saamiseen eri
aloille ja osaamisen kehittämiseen.
Millaisia jännitteitä näihin erilaisiin lähtökohtiin ja haasteisiin vastaamisesta voi syntyä? Voisiko ohjaus osaltaan valmentaa yksilöitä ja yhteisöjä, jotka ottavat tasapainoisesti huomioon
kunkin ihmisen ainutlaatuisuuden, toiset ihmiset ja yhteisen ympäristömme. Olisiko jo aika
pysähtyä suurten kysymysten äärelle ja antaa ohjaustoiminnassa riittävästi tilaa filosofiselle
ohjaukselle? Tarkastelemme esityksessämme filosofisen ohjauksen mahdollisuuksia ja rajoja
ja pohdimme, miten filosofista ohjausta voisi käytännössä toteuttaa. Tämä nostaa myös kysymyksen siitä, mitä filosofisen ohjauksen hyödyntäminen edellyttää ohjaajilta ja miten he
voivat löytää omakohtaisen suhteen filosofiseen ohjaukseen.

219

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

Ohjaus ja persoonallinen osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa
Teemu Suorsa, Oulun yliopisto

Toiveikkuus, hyvät ideat ja yhteistyö ovat ratkaisukeskeisen ohjauksen ytimessä. Ongelmien
ratkaisemisen sijaan esimerkiksi Steve de Shazer kollegoineen puhuu ratkaisujen rakentamisesta. Ongelmia ratkaistaessa keskeistä on tunnistaa ongelmaan sisältyvä muutos-toive. Ben
Furmanin ja Tapani Aholan ratkaisukeskeisen työskentelyn malleissa (esimerkiksi Muksuoppi
ja Reteaming) keskeisellä sijalla ovat myös ratkaisuista itselle ja toisille seuraavien hyötyjen
tutkiminen ja kannustajien nimeäminen. Tarkastelen esityksessäni ratkaisukeskeisen ohjauksen käytäntöjä suhteessa persoonallisen osallisuuden käsitteeseen subjektiivisen kokemuksen
tutkimuksessa. Persoonallisen osallisuuden käsite suuntaa tutkivan katseen kohti sitä, millä
tavalla yksilön kokemus ja toiminta osallistuvat yhteisten elinympäristöjen ylläpitämiseen ja
muuttamiseen.
Esitän, että ratkaisukeskeiseen ohjaukseen keskeisesti kuuluvat hyvän tulevaisuuden kuvitteleminen, hyötyjen tutkiminen ja kannustajien nimeäminen jäsentävät ohjaajan, asiakkaan ja
tutkijan käsitystä asiakkaan persoonallisesta osallisuudesta oman ja yhteisen tulevaisuuden
rakentamisessa. Havainnollistan esimerkin avulla, kuinka persoonallisen osallisuuden käsite
jäsentää ratkaisukeskeistä työskentelyä tavalla, joka avaa myös yksilön kokemukseen ja toimintaan kuuluvan yhteiskunnallisen ulottuvuuden ristiriitoineen ohjaustyöskentelyn ja tutkimuksen ulottuville.
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Osallisuus ja ammatillinen toimijuus oppilashuollon työntekijöiden ohjauskeskusteluissa – systeeminen ja subjektitieteellinen näkökulma
Maria Peltola, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Toimijuus ja osallisuus rakentuvat vuorovaikutussuhteissa – elämisen näyttämöillä. Kukin tuo
kohtaamiseen oman tarinansa sosiaalisine ja yhteiskunnallisine suhteineen ja merkityksineen.
Ryhmässä ja ohjauksessa tarina muotoutuu tietynlaiseksi ja rakentuu edelleen. Tarkastelen
väitöskirjatutkimuksessani kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten osallisuuden ja toimijuuden
rakentumista työnohjauksellisissa vertaisryhmäkeskusteluissa. Keskustelujen kontekstina ovat
ohjaus- ja vuorovaikutustaitokoulutukset, joihin on osallistunut Oulun ja ympäristökuntien
oppilashuollon henkilöstöä vuodesta 2005 alkaen. Koulutuksessa tarjoutuu työntekijälle aika
ja paikka puhua ja tulla kuuluksi vertaisryhmässä. Lasten ja nuorten asiat muuttuvat usein
heille merkityksellisten aikuisten kautta, siksi myös kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten
työnohjaus ja vertaistuki on tärkeää.
Koulutuksessa kukin kuvaa itselleen merkityksellistä, ajankohtaista ja ratkaisematonta ongelmaa mahdollisimman konkreettisella tavalla. Tämän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa
on tarkasteltu keskustelujen teemoja ja niiden rakentumista. Aineiston analyysi-vaiheet toteutettiin kanssatutkijuuden periaatteiden mukaisesti. Ohjauskeskusteluissa ammattilaiset puhuivat resursseista, työnjaosta, työtehtävien muutoksesta ja omasta jaksa-misesta. Lapsiin, nuoriin ja asiakasperheisiin liittyvät huolet kietoutuivat omien rajojen ja voimavarojen pohdintaan. Osassa keskusteluja korostuivat työpaikan ihmissuhteisiin ja työpaikan käytäntöihin
liittyvät ongelmat.
Seuraavassa tutkimuksen vaiheessa huomio kohdistuu ammattilaisen osallisuuden ja toimijuuden rakentumiseen ja kokemukseen omista toimintamahdollisuuksista huolta aiheut-tavan
ilmiön äärellä. Osallisuutta analysoidaan subjektitieteen perustelumallien avulla. Tutkimuksessa sekä tuotetaan uutta tietoa, että kehitetään eteenpäin menetelmällistä puolta. Kasvatusja opetusalan työntekijät ovat mukana myös tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa, tulosten
arvioimisessa ja tutkimuksen teemojen eteenpäin työstämisessä.
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AMMATILLINEN OSAAMINEN JA MUUTTUVA TYÖELEÄMÄ
PROFESSIONELLT KUNNANDE OCH DET FÖRÄNDERLIGA ARBETSLIVET
PROFESSIONAL PROFICIENCY AND THE CHANGING WORKING LIFE
Pj./Ordf./Chair: Raija Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto, Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Vapaan sivistystyön opettajuus murroksessa
Tarja Lang, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Tiina Koivisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Käynnissä olevat oppilaitosreformit asettavat kansalais- ja työväenopistojen opettajat uusien
osaamisvaatimusten eteen, joissa opettajuus nähdään yhtenäisenä toimijuutena eri oppilaitosmuotojen kesken. Vapaan sivistystyön opettajuudessa on perinteisesti korostunut aikuisopiskelijan elämänkokemus ja itseohjautuvuus. Espoossa toteutettiin vuosina 2013 ─2015 laajapohjainen aikuiskoulutusuudistus, jossa Espoon työväenopiston suomenkielinen toiminta
yhdistettiin hallinnollisesti ammatilliseen koulutusinstituutioon, Espoon seudun koulutuskuntayhtymään. Tutkimusongelmana oli selvittää, millaisia muutoksia oppilaitos-reformit rakentavat ja mitä ne merkitsevät vapaan sivistystyön opettajuudelle. Aineisto koostui kuntayhtymän henkilöstölle lähetetystä nettikyselystä sekä työväenopiston asian-tuntijoiden haastatteluaineistosta (Hämeen ammattikorkeakoulu).
Tulosten mukaan opettajat odottivat muutokselta mahdollisuuksia kehittää omaa opetustaan ja
työskennellä avoimissa oppimisympäristöissä. Opiskelijat puolestaan odottivat muutoksen
tuovan enemmän joustavia mahdollisuuksia verkon- ja verkostojen kautta oppimiseen. Yrittäjät odottivat uuden oppilaitoskokokoonpanon tuovan säännöllistä ja tavoitteellista yhteistyötä
yritysten kanssa sekä entistä enemmän täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Keskeistä eri koulutusmuotojen yhdistävässä reformissa oli pyrkimys kehittyä yhden oppilaitosmuodon opettajasta eri oppilaitosmuotojen rajat ylittäväksi opettajaksi, jolla on kyky ja motivaatio toimia
opettajana muissa kuin omassa oppilaitosmuodossa. Reformissa opettajuudessa korostuivat
yksilöopettajuuden sijaan yhteistyökyvykkyys ja motivaatio jakavat omaa osaamispääomaa
yli oppilaitosrajojen. Joustavan ja yhteisöllisen työyhteisö-kulttuurin kehittyminen perinteeltään fragmentoituneeksi muodostuneessa oppilaitos-rakenteessa on edellytys opettajuuden
uudistumiselle. Opettajuuden uusi yhteisöllisyys edellyttää oppilaitosreformissa uudistuvaa
oppilaitosjohtajuutta ja perinteisten oppilaitos-rakenteiden murtamista.
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Empowered and challenged relationships between vocational teachers’
professional identity and work
Katja Vähäsantanen, Jyväskylän yliopisto
Raija Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

To respond societal expectations and educate competent workforce, vocational education is
under pressure to develop its curriculum practices. This paper reports a study on teachers’
professional identity and work in the changing context of Finnish vocational education. The
data were obtained from interviews (N=09) with nine teachers, conducted in 2006 and 2013.
The data analysis involved using qualitative and quantitative content analysis. These interviews showed that the main elements of the teachers’ work included vocational teaching at
school, increased professional duties outside the school, developmental work, and increased
educational duties. From the latter interviews, we identified increased technology-enhanced
work as an additional element of the teachers’ work. The findings further revealed the empowered and challenged relationships between these five elements of work and professional
identity, and the emergence of different experiences and emotions. Although the teachers’
professional commitments were mostly associated with vocational teaching, they were increasingly expected to fulfil other duties, such as educational responsibilities. In this regard,
the teachers were particularly frustrated and burdened.
Our findings suggest that the relationship between work and professional identity should be
understood as imbued with emotion. From the practical perspective, there is a need to support
teachers’ professional identity work and the adoption of new technologies for their instructional activities.
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Human Capital?
– The New Educational Discourse of Large Consulting Companies
Timo Nevalainen, University of Tampere, School of Education

As the level of complexity of work and the need for adaptability to rapid changes is increasing in companies and other working life organisations, more effective and cost-efficient processes of workplace learning are being sought for. This need for more effective learning processes has also been noted by consulting companies that are extending their offerings into
what has been the domain of formal vocational education and academic institutions.
This paper examines the new discourses of workplace learning and the different roles role of
digitalisation and digital technologies from the point of view of how the employees are positioned in relation to workplace learning and changes in it and the emerging technologies.
This study is based on a combination of critical discourse analysis and study of lived experience - the analysis of how the lived spaces, bodies, time and relationships of the working
people are represented in the texts published by the companies on their websites, promotional
materials, industry reports and presentations.
Consulting companies "leveraging on workforce or human capital development" are combining the educational discourses with the discourse of technical-economic planning, prediction
and control, leading to increasing instrumentalisation in the discourses and practices of vocational education and learning.
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Työssä oppiminen ja luottamus
Eeva Hörkkö, Turun yliopisto, Kasvatustieteen laitos

Tavoitteena on työssä oppimisen olemuksen kuvaaminen sosiaalisena toimintana. Tutkimus
valottaa työssä oppimisen keinoja sekä työssä oppimisen sujuvuutta ja luottamusta työpaikoilla. Lisäksi tarkastellaan luottamusilmapiirin yhteyttä työssä oppimiseen. Tutkimuksessa sovelletaan kolmen oppimisen mallia, jossa työssä oppimista kartoitetaan tiedonhankinta-, osallistumis- ja tiedonluomisnäkökulmasta (Hakkarainen & Paavola 2008, ks. myös Sfärd 1998)
sekä Foxin (1974) luottamuksen mallia. Tutkimuskohteena ovat vesihuoltolaitosten työntekijät. Kyselyyn vastanneista kolme neljäsosaa työskentelee kunta-alalla (N = 412).
Kyselyaineiston analyysien perusteella sukupuoli ja asema vaikuttavat siihen, miten työntekijät kokevat eri työssä oppimisen tyylien sopivan itselleen. Asema organisaation hierarkiassa
vaikuttaa vertikaaliseen luottamukseen eli luottamiseen johtoon. Johtoon luottaminen ja työssä oppimisen sujuvuus ovat niin ikään yhteydessä toisiinsa. Tutkimustulokset voivat auttaa
kehittämään työpaikkojen käytäntöjä yhteisen edun nimissä. Niin ikään työssä oppimisen
ymmärtäminen on tärkeää, kun pohditaan ikääntyvien poistumista työelämästä ja osaamisen
siirtymistä vanhemmalta työntekijäsukupolvelta nuoremmille.
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Alanvaihtamisen muutosprosessin tutkiminen aineistoperustaisesti
Grounded Theory -menetelmällä ammatillisen aikuiskoulutuksen
kontekstissa
Leena Ikonen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata aineistoperustaisesti alanvaihtamisen muutosprosessi.
Mitä elementtejä muutosprosessissa on, miten alanvaihtajat työllistyvät alanvaihtamisen
jälkeen ja mikä on ammatillisen koulutuksen merkitys alanvaihtamisen muutosprosessissa.
Alanvaihtajalla tarkoitan henkilöä, jolla on koulutukseen hakeutuessaan työura jollakin
toisella alalla tai toisen alan tutkinto. Alanvaihtamisen ilmiö on suomalaisessa yhteiskunnassa
ajankohtainen. Aiheesta on tehty laadullista tutkimusta vähän. Tutkimusaineistoni perusteella
on mahdollista saada lisätietoa alanvaihtamisen muutosprosessista sekä sen läpikäyneiden
henkilöiden kokemuksista ja käyttäymisestä.
Tutkimusaineistoni olen kerännyt haastattelemalla alanvaihtajia. Avoimissa teemahaastatteluissa he ovat kertoneet minulle alanvaihtamisesta ja siihen liittyvistä elämänmuutoksista. Glaserilainen avoin, selektiivinen ja teoreettinen koodaus ovat johtaneet
analyysissa saturaatioon sekä pääkategorioiden ja ydinkategorian löytymiseen.
Alanvaihtamisen muutosprosessi on monimutkainen tapahtuma, joka rakentuu monesta
erillisestä prosessista. Aineistoni mukaan alanvaihtaminen voi olla seurausta muutoksista
työelämässä tai henkilökohtaisessa elämässä. Aineistoperustaisesti on mahdollista kuvata
alanvaihtajan koulutus- ja urapolkujen kulkua sekä aktiivista muutosprosessia. Uuteen
ammattiin oppiminen sekä uudelle alalle työllistyminen ovat oleellisia elementtejä
muutosprosessissa. Niihin sisältyvät ammatti-identiteetin kehittyminen sekä kompetenssien
siirtyminen.
Kutsun muutosprosessin eri osaprosesseja vaiheiksi Glaserin (1978, 74) koodausperheen
mukaan. Tämä selkeyttää alanvaihtajan muutosprosessin hahmottamista vaikka eri vaiheet
eivät välttämättä seuraa toisiaan kronologisesti siten, että edellinen vaihe on päättynyt
ennenkuin toinen alkaa. Vaiheet lomittuvat toisiinsa ja niissä tapahtuu myös edestakaista
liikettä.
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Työpaikalla tapahtuva ohjaus oppisopimuskoulutuksessa
Susanna Mikkonen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Heta Rintala, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Laura Pylväs, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Liisa Postareff, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Uuden hallitusohjelman yhtenä koulutuksen kärkihankkeena on toisen asteen ammatillisen
koulutuksen uudistaminen, jonka osana työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Muuttuva
työelämä on kuitenkin haaste uudistukselle. Haasteina ovat esimerkiksi työpaikkojen erikoistuminen sekä tehokkuuden vaatimus, joka edellyttää virheettömyyttä ja nopeutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti työpaikkojen mahdollisuutta ohjata ja tukea työpaikalla
tapahtuvaa oppimista oppisopimuskoulutuksessa. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1)
Mitkä tekijät estävät tai edistävät työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta? 2) Miten työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaus toteutuvat?
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ohjauksesta ammatillisen koulutuksen kontekstissa (n=17
vertaisarvioitua artikkelia) nostaa esiin useita tekijöitä, jotka voivat joko edistää tai estää oppimista ja ohjausta työpaikalla. Erityisesti käytäntöyhteisö (Lave & Wenger, 1991) ja työpaikan tarjoumat (Billett, 2001; 2002) vaikuttavat opiskelijan osallistumiseen, autonomiseen
toimintaan sekä sitoutumiseen. Myös työpaikan resursseilla, opiskelijalla itsellään sekä työpaikkakouluttajalla on merkittävä rooli ohjauksessa. Kokonaisuutena myös koulutusohjelman
rakenne ja suunnittelu tulee huomioida.
Työpaikkojen resursseja ohjaukseen tarkastellaan tarkemmin haastatteluaineiston perusteella.
Teemahaastattelut toteutettiin kymmenessä suomalaisessa sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan työyhteisössä. Jokaisessa työyhteisössä haastateltiin yhtä oppisopimus-opiskelijaa,
työpaikkakouluttajaa, työnantajaa ja yhtä vertaistyöntekijää (n=40). Tutkimus osoittaa, että
työyhteisön eri henkilöt näkevät vastuun opiskelijan ohjaamisesta eri tavoin. Ohjaus nähdään
pääasiassa nimetyn työpaikkakouluttajan vastuuna, mutta erityisesti oppi-sopimusopiskelijat
ja heidän vertaistyöntekijänsä näkevät koko työyhteisön roolin merkittävänä. Työpaikoilla
esimerkiksi kiire ja työvuorojärjestelyt vaikuttavat ohjauksen saatavuuteen, mutta oppisopimusopiskelijat korostavat myös oman aktiivisuuden merkitystä.

Lähteet
Billett, S. (2001). Learning in the workplace. Strategies for effective practice. Sydney: Allen
and Unwin.
Billett, S. (2002). Toward a workplace pedagogy: Guidance, participation and engagement.
Adult Education Quarterly, 53(1), 27-43.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
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Institutionaalinen näkökulma oppisopimuskoulutusjärjestelmien
vertailuun
Heta Rintala, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Laura Pylväs, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Kansainvälisesti oppisopimuskoulutukseen kohdistuu kasvava poliittinen kiinnostus. Suomessa oppisopimuskoulutus on kuitenkin pysynyt erityisesti aikuisten lisäkoulutus-muotona,
vaikka ammatillisen koulutuksen osuus on kasvanut 2000-luvulla (Virolainen & Stenström,
2014). Tässä katsauksessa oppisopimuskoulutusjärjestelmien eroja tarkastellaan institutionaalisesta näkökulmasta, ja samalla pyritään antamaan kuva oppisopimus-koulutuksen asemasta,
haasteista ja kehitystrendeistä. Tutkimus vastaa seuraaviin tutkimus-kysymyksiin: 1) Miten
eri oppisopimuskoulutusjärjestelmien institutionaaliset rakenteet eroavat toisistaan? 2) Mitkä
ovat oppisopimuskoulutusjärjestelmien yleiset haasteet ja kehitystrendit?
Katsauksen aineisto koostuu oppisopimuskoulutusjärjestelmiä tarkastelevista ja vertailevista
artikkeleista (n=27). Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan teorialähtöisesti analyysirungon avulla. Koulutusjärjestelmiä tarkastellaan hallintojärjestelmiin perustuvina ideaalimalleina, jotka ovat markkinaohjautuva malli, valtiojohtoinen malli sekä yhteistyömalli
(esim. Clematide, Dahl, Vind & Jørgensen, 2005; Rauner & Wittig, 2010). Näiden ideaalimallien institutionaalista rakennetta kuvataan Scottin (1995/2001/2008) viitekehyksen avulla,
jonka mukaan instituutiot rakentuvat sääntelevistä, normatiivisista sekä kulttuuriskognitiivisista elementeistä. Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan aineistolähtöisesti.
Tutkimus osoittaa, että ideaalimallien institutionaaliset rakenteet (sääntely, koulutuksen arvot,
tavoitteet ja normit sekä asema ja arvostus) eroavat toisistaan huomattavasti, mikä vaikuttaa
esimerkiksi koulutusjärjestelmien siirrettävyyteen. Oppisopimuskoulutusjärjestelmän keskeisimpinä haasteina ovat talouden vaihtelut ja työelämän muutokset, jotka vaikuttavat työpaikkojen edellytyksiin kouluttaa työpaikalla. Oppisopimuskoulutus joutuu myös kilpailemaan muiden koulutuspolkujen kanssa, mikä näkyy erityisesti nuorten oppisopimuskoulutuksen asemassa. Trendinä on, että kansainvälistyminen ja normatiiviset muutokset
(esim. eurooppalainen tutkintojen viitekehys) luovat painetta koulutusjärjestelmien samanlaistumiselle.
Abstrakti perustuu katsauskäsikirjoitukseen, joka on hyväksytty vertaisarvioitavaksi Kasvatus-lehteen.
Lähteet
Clematide, B., Dahl, A., Vind, A., & Jørgensen, C. H. (2005). Challenges for the Danish VETsystem – on the path towards a future model. Berufs- und Wirtschaftspädagogik online, 7. Haettu
syyskuu 25, 2015, sivustolta http://www.bwpat.de/7eu/clematide_etal_dk_bwpat7.pdf
Rauner, F., & Wittig, W. (2010). Differences in the organization of apprenticeship in Europe:
Findings of a comparative evaluation study. Research in Comparative and International Education, 5(3), 237-250.
Scott, W. R. (1995/2001/2008). Institutions and organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2014). Finnish vocational education and training in comparison: Strenghts and weaknesses. International Journal for Research in Vocational Education and
Training, 1(2), 81-106. Haettu syyskuu 25, 2015, sivustolta
http://www.ijrvet.net/index.php/IJRVET/article/view/32
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KOULUN KEHITTÄMISEN KÄYTÄNTÖJÄ JA TEORIAA
SKOLUTVECKLINGENS PRAKTIK OCH TEORI
THE PRACTICE AND THEORY OF SCHOOL DEVELOPMENT
Pj./Ordf./Chair: Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus, Helena Rajakaltio, Tampereen yliopisto,
Michael Uljens, Åbo Akademi
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Teacher development and training: exploring the nexus between
training and practice in Ghana
Cosmos Kwame Dzikunu, University of Eastern Finland, Philosophical Faculty
Pertti Väisänen, University of Eastern Finland, Philosophical Faculty
Understanding teachers’ perspective of their involvement in professional development is important in the successful design of training content and implementation of innovative professional development programmes. To investigate the current practice of teachers’ professional
development, the constructivist learning was used as a theoretical framework. Using pragmatic approach and mixed method strategy, quantitative and qualitative data were collected and
analyzed from questionnaire and interview of 232 participants, including head teachers,
teachers, and education officers from the Ga West and Ga East Municipalities of Accra.
According to the results: content of teacher professional development programmes centred on
curriculum areas of literacy, numeracy, problem solving, lesson planning and material development. Support for teachers during training were limited to worksheets and charts. Teachers
affirmed that training programmes were effective but lack adequate resources. Lack of effective evaluation made training susceptible to plethora of training programmes without effective
coordination. Overall, facilitators’ teaching methods and benefits of training (25.7%, Adjusted R2 =.257) were main predictors of teachers’ level of satisfaction with training programmes.
Thus, 75% of the reasons explaining teachers’ level of satisfaction were not the subject matter
of this study. We recommend that all training programmes are coordinated by the GES Staff
Development Institute.
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Toward a Common General Framework. Bridging Curriculum Theory,
Didaktik and Leadership Studies - Discursive Curriculum Leadership
Michael Uljens, Åbo Akademi University
Rose Ylimaki, University of Arizona

This paper presents a general theoretical framework for curriculum studies, Didaktik and educational leadership that builds upon strengths and limitations of these traditions respectively
in Europe and the US. This initiative connects to and expands beyond the transatlantic dialogue on Didaktik and curriculum theory started in the beginning of 1990’s by introducing
leadership and a theory development. Methodologically a meta-theoretical level is made use
of with two guiding core questions: a) the relation between education and society and b) the
nature of educational influence on the interactive level. On the first question (a) a nonhierarchical position is defended as it offers a foundation for discursive institutionalism valuable for understanding school work. The second question is handled by three classic education concepts – recognition, summoning to self-activity and Bildsamkeit as these support a
non-affirmative answer on the pedagogical paradox, fit for democratic education systems.
These three concepts also provide contemporary discursive institutionalism with an education
theory dimension. We conclude that this theoretical logics allows us to coherently conceptualize curriculum work, educational leadership and teaching.
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Yhteisöllisyys kaupunkilaiskoulun toimintakulttuurissa
Risto Kilpeläinen, Mutalan koulu, Joensuu

Opetushallitus hyväksyi 22.12.2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Ne otetaan käyttöön peruskouluissa 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on ollut
poikkeuksellista. Suunnitteluun ovat osallistuneet Opetushallituksen asiantuntijoiden organisoimana etenkin peruskoulujemme opettajat ja muut opetusalan ammattilaiset, mutta laajalti
myös koululaiset ja heidän vanhempansa. Valmisteluprosessi on ollut osallistavaa, yhteistoiminnallista ja vaikuttavaa.
Uudella opetussuunnitelmalla ohjataan koulua muun muassa kehittämään toimintakulttuuriaan ja oppimisympäristöjään niin, että ne tukevat koululaisen osallistumista ja kasvua
aktiiviseksi ja sosiaaliseksi kansalaiseksi. Koulua aktivoidaan suunnittelemaan eheyttäviä
oppimiskokonaisuuksia, edistämään lasten oppimista laaja-alaisesti, etsimään oppimisympäristöjä koulun ulkopuolelta sekä lisäämään yhteistoimintaa koulua ympäröivän yhteisön
kanssa ja kansainvälistymään. Opetussuunnitelma painottaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä ja antaa perustan koulun yhteisöllisyyden rakentamiseen.
Esityksessäni kuvataan joensuulaisen kaupunkilaiskoulun toimintakulttuurin kehittämistä
uuden opetussuunnitelman ohjaamana. Suunnitelmana on ollut yhteisöllisyyden kehämäinen
rakentaminen. Sen ytimenä on koulun sisäinen yhteistyö, joka koostuu koululaisten ja heidän
luokkayhteisönsä toimintatavoista, luokkien välisestä toiminnasta ja koko koulun yhteistyöstä. Joskus kouluja on moitittu, että ne ovat eristäytyneitä saarekkeita yhteisönsä keskellä.
Meidän koulussa koulun ja kodin yhteistyö sekä avoin suuntautuneisuus yhteisöön ja kansainvälisyyteen nähdään tärkeinä toiminta-alueina yhteisöllisyyden uloimmilla kehillä. Koulun yhteistyökumppaneiden kanssa olemme kahtena vuonna järjestäneet Mutala Folk- tapahtuman. Miten yhteisöllisyyden kehät ja uuden opetussuunnitelman perusteet näkyvät Folkissa?
Tätä esitellään muun muassa lyhyen dokumenttielokuvan muodossa.
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Poikkisektoriaalinen yhteistyö ja sen edistäminen mediakasvatuksen
kentällä
Leo Pekkala, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus,
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Lauri Palsa, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö,
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Mediakasvatuksen kentällä toimii laajalti erilaisia toimijoita. Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013-2016 -asiakirjassa (HMS) yhdeksi tavoitteeksi mediakasvatuksen kentälle on
esitetty toimijoiden profiloitumista ja kumppanuuksia. Tavoitteen mukaisesti mediakasvatuksen toiminnot ja eri toimijat profiloituvat, verkostot vahvistuvat ja alueelle syntyy uusia
kumppanuuksia (HMS 2013, 27). Esityksessä kuvataan mediakasvatusta edistävää ja yhteistyötä tukevaa toimintaa kolmen eri case -esimerkin kautta. Esityksessä avataan Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin tekemää sektorirajat ylittävää yhteistyötä erityisesti tutkimuskentän näkökulmasta.
Esityksessä tarkastellaan Mediakasvatusfoorumin, mediakasvatuksen tutkijatapaamisen sekä
mediakasvatuksen artikkelikokoelman toteuttamista erityisesti yhteistyön ja mediakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta. Vuotuisen mediakasvatusfoorumin tavoitteena on
tuoda yhteen mediakasvatuksesta kiinnostuneita asiantuntijoita laajasti eri sektoreilta. Mediakasvatusfoorumi on luonteva tilaisuus eri toimijoiden toiminnan esittelyyn, ajankohtaisista
aiheista keskusteluun sekä verkostoitumiseen. Syksyllä 2015 järjestetyn tutkijatapaamisen
tavoitteena on tarjota tilaisuus alan tutkijoille keskustella mediakasvatustutkimuksen nykytilasta, tulevaisuudesta sekä tutkimukseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Keväällä 2016
KAVI julkaisee yhteistyössä Lapin ja Tampereen yliopistojen kanssa toimitetun mediakasvatuksen artikkelikokoelman, joka tukee osaltaan mediakasvatuksen tietopohjaa.
Esitys käsittelee esimerkkien kautta poikkisektoriaalisen yhteistyön eri muotoja. Yhteistyö
voi parhaimmillaan luoda synergiaetuja, tehostaen kaikkien osallistuvien toimijoiden työtä
sekä yhteisten että toimijaspesifien tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Pienkoulu Osaava – koulutusta pienten koulujen opettajille
Taina Peltonen, Mänttä-Vilppulan kaupunki
Lauri Wilen, Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirasto

Osaava -ohjelman kautta pienten koulujen opettajille on järjestetty juuri heille sopivaa koulutusta eri puolella Suomea.
Esitellään Pienkoulu Osaavan täydennyskoulutusprosessi, sekä siihen liittyvät valtakunnalliset seminaarit ja verkostot. Pienkoulu Osaavan koulutustarve on kartoitettu kyselyillä. Suurin
tarve koulutukseen on yhdysluokkaopetuksesta sekä ympäröivän yhteisön käytöstä opetukseen. Kerrotaan yhdysluokkaopetuksen merkityksestä ja laajuudesta.
Esityksen pohjana oleva tutkimusaineisto koostuu pienkoulujen opettajille järjestetyn koulutuksen arviointimateriaalista. Lopuksi esitellään kehittämissuunnitelma sekä tule-vaisuuden
visiot.
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OPPIMINEN JA TURVALLISUUS
LÄRANDE OCH TRYGGHET
LEARNING AND SAFETY
Pj./Ordf./Chair: Juha Mäkinen, Maanpuolustuskorkeakoulu
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

The identities of the Finnish cadets
Juha Mäkinen, Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

In this paper the formative intervention conducted since 2000 at the Finnish National Defence
University (FNDU) will be reflected on. Consequently, in the triple-hermeneutic inquiry process, prevalent basic cultural assumptions, paradoxes and problems were identified, but even
more interestingly, for the aims of the paper, a few key educational questions were put forward for the future. Especially in this paper the main focus remains on the following question:
how the cadets have defined their identity?
The FNDU provides the training and education required for e.g. officer’s positions in the
Finnish Defence Forces and the Finnish Border Guard. Especially since 2012 the aim of the
military pedagogists has been to trigger enduring identity explorations amongst Finnish cadets.
The aim has been to get the cadets to redefine themselves more holistically than e.g. as a soldier/officer/warrior. The main tool for the educational intervention has been a neo-Eriksonian
identity process elaborated through the research process. The qualitative data gained since
2012 have been analysed to be discussed with the audience.
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Martat ”varautumiseen” kasvattajina Lapissa
Sari Niemisalo, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Kansalaisjärjestöillä on ollut ja on edelleen merkittävä rooli yhteiskunnan varautumisessa ja
resilienssin lisäämisessä. Teen esityksessä kokonaiskatsauksen poikkitieteelliseen väitöskirjaani, jossa käsittelen Martta-järjestön satavuotisen lappilaisen historian kautta kansalaisyhteiskunnan ”varautumisen” (minulla käsitteenä väljä) rakentumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä kansalaistoimijoiden kokemuksia heidän omasta toimijuudestaan kansallisella reuna-alueella. Siitä huolimatta, että esimerkiksi nykyisin pyritään ensisijaisesti varautumaan niin sanottuihin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja toissijaisesti poikkeusoloihin, on
sota-aika edelleen hyvin hallitsevassa asemassa varautumisen mennei-syyteen viitattaessa.
Tämän rinnalla tarvitsemme myös muita aikakausia käsittelevää historiallista pitkittäistutkimusta ja syväymmärrystä kansalaisyhteiskunnan varautumisen menneisyydestä, sen murroksista ja jatkuvuuksista sekä erityisesti siitä, kuinka kansalaistoimijat ovat kokeneet oman roolinsa muutosten keskellä. Tätä tietoa tarvitaan paitsi kansalaisyhteiskunnan nykyisen uudelleenjärjestäytymisen käsitteellistämiseksi ja kehittä-mistyön tueksi, myös kansalaisten innostamiseksi varautumiseen ja omatoimisuuteen tulevaisuudessa. Työni perustuu arkistolähteisiin
ja henkilöhaastatteluihin.
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Koulukiusaaminen kiusatun lapsen vanhempien näkökulmasta
Päivi Hamarus, Keski-Suomen ELY-keskus
Tuija Ketola, Tuija, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Riikka Taipale, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Koulukiusaaminen on kansainvälinen ilmiö, jolla on pitkä mutta kapeahko tutkimustraditio
(Hamarus 2006). Kiusaamisen vaikutusta perheen näkökulmasta ei ole tutkittu aikaisemmin.
Tämän näkökulman esille tuleminen kuvastanee perheen merkityksen muutosta kodin ja koulun yhteistyössä. Lapsen tai nuoren pitkäkestoinen kiusaaminen koskettaa perhettä kokonaisvaltaisesti. Kun koulun ja kodin yhteistyön merkitys on korostunut ja vanhempien osallisuus
koulutyöhön lisääntynyt, kiusaamiseen puuttuminen koskettaa myös perheitä.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia kiusatun lapsen vanhemmilla on
ja miten kiusaaminen on vaikuttanut vanhempiin ja perheeseen. Tutkimusaineisto kerättiin
neljässä maakuntalehdessä julkaistujen ilmoitusten avulla. Kirjoittajakutsuissa pyydettiin
kiusattujen lasten vanhempia kirjoittamaan omista kokemuksistaan. Vanhemmille lähetettiin
yhteydenoton jälkeen erillinen kirjoitusohjeistus. Kirjoitusohjeistuksessa annettiin kolme
tutkimuskysymystä lapsen koulukiusaamisen taustasta, koulukiusaamisen seurauksista sekä
siitä, millaista tukea vanhemmat olisivat toivoneet. Tutkimusaineisto koostui 11 kirjoituksesta.
Tutkimusote oli laadullinen. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttämällä. Tutkimusaineisto oli luonteeltaan narratiivista, sillä kirjoitukset olivat kiusatun lapsen vanhempien
elämää kuvaavia tarinoita. Tutkimustulokset perustuvat vanhempien kirjoituksiin, joita tulkittiin. Johtopäätökset tehtiin tulkintojen pohjalta, mikä kuvastaa aineiston narratiivista luonnetta
(Heikkinen 2001).
Vanhemmat toivoivat, että koulussa perheen näkökulmaan suhtaudutaan vakavasti. He toivoivat tukea ja apua myös heille itselleen. Toimintaympäristön suhtautumisella oli keskeinen
merkitys siihen, miten perheet kokivat kiusaamisen. Kootusti voi todeta, että perheiden näkökulma toi koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen uuden ulottuvuuden, mistä
olisi tarpeen käydä laajaa yleistä keskustelua.
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Kiusaaminen ja epäasiallinen käyttäytyminen yliopistossa
Matti Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Hanna-Maija Sinkkonen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Helena Puhakka, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Katinka Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Kristi Koiv, University of Tartu, Institute of Educational Science

Tutkimuksessa selvitettiin henkilökunnan kokeman kiusaamisen yleisyyttä, luonnetta ja seurauksia yhdessä yliopistotiedekunnassa (N = 303). Kiusaamiseksi määriteltiin yhden tai useamman opiskelijan, opettajan tai hallintohenkilön negatiivisten tekojen kohteeksi joutuminen.
Kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa: fyysistä (estäminen), verbaalista (juorujen levittäminen) tai sosiaalista manipulointia (toisen puhuttelun väistäminen). Kiusaaminen on yleensä toistuvaa ja siihen liittyy usein myös kiusaajan ja uhrin välisen vallan epäsuhde, kiusattu
kokee olevansa puolustuskyvytön. Epäasiallinen käyttäytyminen ei ole tilanteeseen nähden
sopivaa tai ylipäätään oikein. Aineisto kerättiin e-lomakkeella, johon vastasi 114 (38 %) tiedekunnan työntekijää. Kiusaamisen luonnetta kartoitettiin Negative Acts-mittarin 22 väittämällä (Einarsen ym. 2009). Vastanneista 15 % oli kokenut kiusaamista ja 45 % epäasiallista
käyttäytymistä. Kiusaamiseen tai epäasialliseen käyttäytymiseen syyllistyivät opetus- (f=26),
hallinto- (f=23) ja tutkimushenkilökuntaan (f=8) kuuluvat sekä opiskelijat (f=13). Kiusaaminen tai epäasiallinen käyttäytyminen oli liittynyt tutkimustyöhön (f=21), henkilökunnan kokouksiin (f=19), erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin (f=10), opetukseen (f=7), ohjaukseen (f=7)
tai vapaa-aikaa (f=1). Kiusaamisen ulottuvuudet tiivistyivät kolmeen faktoriin: sivuuttaminen
ja syrjiminen, henkilöön kohdistuva vähättely ja ammatillinen aliarviointi.
Faktorianalyysin tulos vahvistui, kun kiusaamisen luonnetta käsittelevien avovastauksien
(f=38) perusteella. Kiusaamisen ja epäasiallisen käyttäytymisen seuraukset näkyivät yksilötasolla mielialahäiriöinä sekä ammatillisen itseluottamuksen vähenemisenä ja työtuloksien
heikkenemisenä. On ilmeistä, että kiusaamisen seurauksena myös työilmapiiri huononee ja
tiedekunnan tuottavuus heikkenee.
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VANHEMMAT JA LAPSET TEHOKKAASSA KOULUYHTEISKUNNASSA
FÖRÄLDRAR OCH BARN I DET EFFEKTIVA UTBILDNINGSSAMHÄLLET
Pj./Ordf.: Jaana Poikolainen, Helsingin yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Asumisen arvostukset ja kiinnittyminen alueeseen
– asuinaluekokemuksia Espoosta ja Lahdesta
Katri Koistinen, Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Kati Honkanen, Helsingin yliopisto, Koulutus ja kehittämispalvelut
Jaana Poikolainen, Helsingin yliopisto, Koulutus ja kehittämispalvelut

Tutkimuksessa tarkastellaan Lahden keskustassa ja Liipolan lähiössä sekä Espoon keskuksen
alueella asuvien eri-ikäisten aikuisten asumisarvostuksia ja asuinaluekokemuksia. Tutkimuksessa vastataan kysymyksiin: Mitä tekijöitä asukkaat arvostavat asuinalueillaan ja millaiset
tekijät heitä kiinnittävät asuinalueeseen? Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa
asumisen arvostuksiin, toiveisiin ja asumispreferensseihin liittyvä keskustelu ja metodologisena tavoitteena on laadullisen ja subjektiivisen näkökulman tuominen paljolti kyselytutkimusten tuottamaan kuvaan aihepiiristä. Tutkimuksen taustalla on käytännön huoli kohtaako
asuinalueiden eteen tehty kehitystyö asukkaiden tarpeet ja toiveet.
Kahdessa asuinalueiden kehittämisohjelmaan kuuluvassa tutkimushankkeessa (Asuinalue
lapsiperheiden kokemana – hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä ja Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla) on teema-haastateltu 19–
69 -vuotiaita lahtelaisia (N=25) ja espoolaisia (N=14). Haastatteluaineisto on teemoiteltu ja
ryhmitelty asukastyypeiksi, joihin kuuluvilla on samankaltaisia asumiseen liittyviä arvostuksia ja näkemyksiä. Analyysin perusteella kohdealueiden asukastyyppejä ovat perhekeskeiset
sopeutujat, valikoiden verkostoitujat, itsenäiset etäisyyden ottajat ja elämän keskellä viihtyjät.
Eri asukastyypit arvostavat erilaisia tekijöitä asuinalueellaan. Esimerkiksi valikoiden verkostoitujat arvostavat lähiympäristöä, jossa perheen, erityisesti lasten, tarpeet tulevat hyvin huomioiduksi. Sosiaalisia suhteista he luovat lähinnä samassa elämäntilanteessa olevien kesken.
Itsenäiset etäisyyden ottajat puolestaan arvostavat asuinpaikassa ja asumisratkaisuissaan tekijöitä, jotka edesauttavat heidän itsenäistä selviytymistään elämässään ilman läheisiä kontakteja naapurustoon. Alustavien tutkimustulosten mukaan erot asukkaiden asumisarvostuksissa ja
asumisvalinnoissa liittyvät enemmän asukkaiden elämäntilanteisiin kuin asuinalueiden välisiin eroihin.
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Lapset ja nuoret kanssatutkijoina – kokemuksia subjektiivisen
hyvinvoinnin tutkimuksesta
Kati Honkanen, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut
Jaana Poikolainen, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut

Esityksen aiheena on lapsinäkökulmainen metodologia sekä lasten ja nuorten asuinalueeseen
kytkeytyvät subjektiiviset hyvinvointikokemukset. Tarkastelemme ensinnäkin millaista tietoa
tuotetaan tutkittaessa lasten ja nuorten subjektiivista hyvinvointia ja asuinaluekokemuksia
visuaalisilla menetelmillä ja toiseksi esittelemme mitkä tekijät osoittautuivat merkitykselliseksi heidän hyvinvoinnilleen. Tutkimusalueina olivat Lahden Liipolan lähiö, keskusta
sekä kaupungin reuna-alueita. Tutkimukseen osallistuneet 2-16 -vuotiaat lapset ja nuoret
(N=16) kuvasivat ajanviettopaikkojaan ja paikkoja, joissa heidän on hyvä olla. Valokuvahaastatteluissa he kertoivat valokuvien taustalla olevista merkityksistä. Tutkimusaineistoon
kuuluu myös lasten (N=49) Liipolan alakoulussa piirtämät piirustukset kivoista paikoista sekä
iloiseksi tekevistä asioista.
Valokuvaaminen ja piirtäminen menetelminä mahdollistivat lasten ja nuorten subjektiivisen
hyvinvoinnin ja asuinaluekokemusten tutkimisen. Menetelminä ne ovat toiminnallisia ja osallisuutta lisääviä, epäsymmetrisellä valtasuhteella on kuitenkin oma merkityksensä tiedon tuottamiseen. Sosiaaliset normit voivat vaikuttaa siihen, mitä on luvallista kuvata. Myös tiedontuottamisen paikat ja lasten väliset suhteet vaikuttavat siihen mitä asioita tutkijoille kerrotaan.
Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla hyödyntäen rakennetulkintaa (compositional interpretation). Valokuvakerronnassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemisen paikoiksi paljastuivat rajatut yksityiset turvalliset tilat kuten koti sekä avoimet julkiset tilat. Samasta asiasta kertoivat lasten piirustukset. Asuinalueen lähiympäristön haltuunotto toiminnan
kautta oli tärkeää lapsille ja nuorille riippumatta asuinpaikasta. Asuinalueen merkitys hyvinvoinnille liittyi lähinnä siihen millaiset mahdollisuudet alueella on liikkua tai hengailla. Nykyajan tehokkuusvaatimukset näkyivät vain häivähdyksen-omaisesti lasten ja nuorten kerronnassa.
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”Se on ärsyttävää, kun pitää melkein joka päivä olla autossa”
– kurkistuksia lasten arjen rakentumiseen 2010-luvulla
Marja Leena Böök, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Mikä on arkea? Millaiseksi se koetaan ja miltä se tuntuu? Perheen arjen kuvausten ja kertomusten monimuotoisuuteen vaikuttaa pitkälti se, kuka sitä määrittelee; äiti, isä vai lapset.
Tutkimuksessamme olemme selvittäneet arjen rakentumista eri perheenjäsenten näkökulmista
valokuvin ja haastatteluin.
Esityksemme keskittyy siihen, millaisia merkityksiä ja tunteita on tulkittavissa lasten arjen
narratiiveista. Olemme haastatelleet 14 lasta, joiden ikä vaihteli 4–15 vuoden välillä. Mukana
oli lapsia niin ydin- kuin avioeroperheistä. Jokaista lasta haastateltiin kaksi kertaa, joista toinen pohjautui lasten itse ottamiin valokuviin omasta arjestaan. Analyysimenetelmänä on sekä
sisällönanalyysi että narratiivinen analyysi.
Näyttää siltä, että lasten arkea kehystävät ensisijaisesti vanhempien aikataulut (työaika, harrastukset), lapsen koulu- tai päiväkotipäivä, perhemuoto ja asumisen järjestelyt sekä lasten
omat harrastukset. Myös lemmikkieläinten hoitoon liittyvät vastuut jäsensivät monen päivää.
Läheisissä ihmissuhteissa kuten suhteissa vanhempiin, sisaruksiin tai kavereihin tunteet vaihtelivat lämmöstä hämmennykseen ja ilosta suuttumukseen. Vaikka sosiaaliset suhteet korostuivat ja päivä koostui monenlaisista yhdessä tekemisistä, oli lasten kerronnassa nähtävissä
toiveita ’rauhoittumiseen’ ja myös itsekseen olemiseen. Tutkimuksessamme pyrimmekin
tuomaan esille yhteisten piirteiden lisäksi arjen yksilölliset äänenpainot.
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Mentalisaatioteoriaan perustuva Vahvuutta vanhemmuuteen
– perheryhmä vanhemmuuden tukena
Johanna Sourander, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Tutkimukset osoittavat, että vanhemman hyvä mentalisaatiokyky tukee sekä lapsen kehitystä
että vanhemman omaa hyvinvointia (mm. Fonagy ym. 2002; Slade 2006). Tämän laadullisen
tutkimuksen tavoitteena on tutkia vanhempien kuvaamia Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmän hyötyjä. Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella mentalisaation heijastumista vanhempien kuvaamissa hyödyissä.
Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on strukturoitu, metalisaatioteoriaan perustuva perheryhmämalli, joka on suunnattu ensimmäisen lapsensa saaneille vanhemmille. Perheryhmiin
osallistuneet isät ja äidit vastasivat web-pohjaiseen kyselyyn perheryhmien päättymisen jälkeen vuosien 2012–2014 aikana (N=550). Kysely sisälsi useita avoimia kysymyksiä.
Aineiston analyysi keskittyy kuuden avoimen kysymyksen vastauksiin. Analyysi on teoriasidonnainen ja se toteutetaan temaattisella sisällönanalyysilla. Aineiston analyysi on kesken, mutta tulen esittelemään alustavia tuloksia.
Alustavien tulosten perusteella perheryhmään osallistumisen jälkeen vanhemmat ymmärsivät
sekä vauvaansa että omaa ajatteluaan ja vanhemmuuttaan paremmin. Vanhemmat raportoivat
myös, että perheryhmään osallistumisen jälkeen he ymmärsivät omien tunteidensa ja käyttäytymisensä vaikuttavan vauvaan ja päinvastoin. Vanhemmat toivat esiin vertaistuen merkityksen ja kertoivat, että oli tärkeä osallistua ryhmään perheenä. Näyttää myös siltä, että mentalisaatiota esiintyy vanhempien kuvaamissa hyödyissä.
Vanhemmat kokivat hyötyvänsä perheryhmästä monin tavoin. Tämän tutkimuksen alustavat
tulokset osaltaan rohkaisee jatkamaan sekä kehittämistyötä että tutkimusta mentalisaatioteoriaan perustuvan vanhemmuuden tuen parissa.
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Vanhempien ja lapsettomien näkemyksiä siitä, miten lasten koulutyötä
ja kehitystä voidaan tukea
Satu Perälä-Littunen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkimuskirjallisuudessa on havaittu, että monissa maissa vanhemmat yhä enenevässä määrin
asetetaan vastuuseen lastensa koulumenestyksestä (ks.esim. Thomas, Keogh & Hay 2015) ja
heidän oletetaan osallistuvan monin tavoin koulun toimintaan (esim. Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, DeJong & Jones 2001). Voisi siis ajatella, että koulutyön tukemisesta
olisi muodostumassa osa vanhemmuuden kulttuurista uskomusjärjestelmää (ks. esim. Harkenss & Super 1996). Esityksessä tullaan tarkastelemaan seuraavaa kysymystä:
Miten vanhempien ja lapsettomien mukaan voidaan parhaiten tukea lapsen kouluntyötä ja
kehitystä? Tutkimuksen aineiston kerätty sähköisillä kyselylomakkeilla. Lomakkeita oli kaksi,
toinen vanhemmille ja toinen lapsettomille. Linkki lomakkeisiin ja pyyntö osallistua tutkimukseen oli erään sanomalehden verkkosivuilla keväällä 2015. Aineisto on analysoitu ristiintaulukoiden. Tässä esityksessä tarkastellaan alustavasti vastauksia vain kahteen lomak-keiden
kysymyksistä. Tulokset tuovat tietoa erityisesti kodin ja koulun yhteistyöhön.
Lähteet:
Harkness, S. ja Super, C. 1996. Introduction. Teoksessa S. Harkness ja C.Super (toim.) Parents’ Cultural Belief systems. Their Origins, Expressions, and Consequences, New York:
Guildford Press, 1-26.
Hoover-Dempsey, K.V., Battiato, A. C., Walker,J. M. T., Reed, R. P. DeJong, J. M. ja Jones,
K.P. 2001. Parental Involvement in Homework. Educational Psychologist 36(3), 195 -209.
Thomas,S., Keogh, J. ja Hay, S. 2015. Discourses of the good parent in attributing school
success. Discourse: Studies in the Cultural Policies of Education 36(3), 452-463.
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Kodin ja koulun välinen yhteistyö – Yhteisen ymmärryksen olettama
ja muita normiohjauksen diskursseja
Miina Orell, Turun yliopisto, Kasvatustieteen laitos

Laadukas ja kehittyvä kouluyhteisö edellyttää keskustelevaa ja kehittävää kulttuuria kotien
kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Havainnot lapsen persoonasta ja kyvykkyydestä voivat
vaihdella eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. (Brofenbrenner 2002; 237, 248.) Ilman yhteistyötä lapseen vaikuttavia erilaisia kehitysympäristöjä on vaikea tiedostaa ja ymmärtää.
Vuorovaikutus eri kehitysyhteisöjen ja niissä toimivien henkilöiden välillä, sekä siirtymät
kehitysyhteisöstä toiseen ovat yksilön kehityksen kannalta erityisen merkittäviä (Brofenbrenner 1986, 723; Christenson 2004, 87; Puroila & Karila 2001, 212-213). Yhteisöllinen tuki
tukee koulunkäyntiä kokonaisvaltaisesti ja sillä on havaittu myönteisiä vaikutuksia paitsi oppilaaseen myös opettajan ja vanhemman roolissa toimimiseen (esim. Epstein 1991, 348; Henderson 1988, 150; Siniharju 2003, 114–115; Soininen 1986, 96).
Omassa tutkimuksessani olen selvittänyt normiohjauksen yhteistyölle asettamia velvoitteita
etsien vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaisia diskursseja yhteistyötä koskevasta normiohjauksesta muodostuu? Millaisia merkityksiä yhteistyö saa eri diskurs-seissa? Tutkimusaineisto koostuu perusopetuslaista ja –asetuksesta, tavoitteita ja tuntijakoa koskevasta
asetuksesta, oppilas- ja opiskelijahuoltolaista sekä opetussuunnitelman perusteista (1.6. 2015
voimassa ollut lainsäädäntö ja ohjausasiakirjat). Tutkimusmenetelmänä olen soveltanut kriittistä diskurssianalyysia.
Yhteistyöohjausta annetaan koulun, huoltajan ja oppilaan tasolla sekä yleisesti yhteistyön
muotoja ja vaiheita koskien. Kodin ja koulun yhteistyö saa näiden teemojen sisällä erilaisia
merkityksiä. Yhteistyön taustalle hahmottuu olettama yhteisestä ymmärryksestä ja yhteistyön
merkityksenä kuvastuu yksilön oikeuksien toteuttaminen, koulukasvatuksen tukeminen ja
oppimisen ongelmiin vastaaminen yhteistyön keinoin. Diskurssista riippuen huoltajat näyttäytyvät tiedon ja opastuksen vastaanottajina, oikeuksien haltijoina ja oppimisen tukijoina.
LÄHTEET
Brofenbrenner, U. 1986. Ecology of the family as a context for human developement: research
perspectives. Developmental Psychology 22 (6), 723–742.
Brofenbrenner, U. 2002. Ekologisten järjestelmien teoria. Teoksessa Vasta, R. 2. painos. Kuusi
teoriaa lapsen kehityksestä. (suom. Toppi, Anne) Kuopio:Unipress. 221–288.
Christenson, S. 2004.The family-school partnership: An opportunity to promote the learning competence of all students. School Psychology Rewiev 33 (1), 83–104.
Epstein, J. L. 1991. Paths to partnership. What we can learn from federal, state,district, andschool
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MEDIEFOSTRAN OCH MEDIELITTERACITET
Pj./Ordf.: Pekka Mertala, Oulun yliopisto, Lauri Palsa, Lapin yliopisto, Saara Pääjärvi, Tampereen yliopisto
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iPad® kasvatustieteellisessä keskustelussa
– systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Pekka Mertala, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Mikään yksittäinen tuotemerkki on tuskin saanut kasvatustieteellisessä tutkimuksessa samanlaista huomiota kuin vuonna 2010 julkistettu taulutietokone iPad®. iPad®:ista on povattu
jopa vallankumouksellista ja kaiken muuttavaa oppimisen välinettä (esim. Geist 2011; McFarlane 2013), ja sen ympärille on muodostunut myös oma mobiilioppimisen ja -pedagogiikan
alakategoriansa ’iPadagogy’ (Cochrane ym. 2013; Nunn & Frost 2012). Mutta mikä on se
tekijä, joka erottaa iPad®:in muista taulutietokoneista, vai onko sitä?
Lähestyn kysymystä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tarkastelun kohteena ovat
vuosina 2010–2015 julkaistut, iPad®:eja käsittelevät kansainväliset vertaisarvioidut kasvatustieteelliset artikkelit, Analyysimenetelmänä on monimetodinen sisällönanalyysi. Kvantitatiivisin metodein tarkastelen esimerkiksi tutkimusmenetelmien ja -kysymysten ja -kohteiden
mukaisia jakaumia. Kvalitatiivisin metodein tarkastelen esimerkiksi sitä, miten artikkeleissa
käsitellään iPad®:in pedagogisia tarjoumia suhteessa yleisesti mobiili-teknologiaan liitettyihin pedagogisiin tarjoumiin.
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Lasten mediakulttuurit päiväkodeissa ja kodeissa
Heta Mulari, Nuorisotutkimusverkosto
Saara Pääjärvi, Tampereen yliopisto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Esittelemme puheenvuorossamme Nuorisotutkimusverkoston Lasten mediakulttuurithankkeen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä sekä ensimmäisiä havaintoja hankkeen kenttätutkimusjaksoilta. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan yhteistyössä KAVI:n kanssa. Hankkeessa tarkastellaan lasten mediakulttuureja ja ajankohtaisia
mediailmiöitä lasten arjessa sekä päiväkoti- että kotiympäristöissä. Tutkimuksen pääpainona
on tarkastella lasten omia käsityksiä ja näkemyksiä mediasta sekä tuoda esiin lasten kokemustietoa median merkityksestä heidän arjessaan ja vertaissuhteissaan.
Lasten kokemustiedon kerääminen heiltä itseltään sekä yhdessä lasten kanssa on lapsiin ja
mediaan liittyvän tutkimuksellisen kehittämisen keskeinen haaste. Lasten mediakulttuurithankkeen tavoitteena onkin kehittää menetelmiä, joiden kautta voidaan kerätä lasten kokemustietoa – hankkeessa sovelletaan ja kehitetään etnografista havainnointia, haastattelua sekä
erilaisia luovia menetelmiä kuten valo- ja videokuvaamista ja piirtämistä. Uuden näkökulman
suomalaiseen lasten mediatutkimukseen tuo samojen lasten tutkiminen sekä päiväkoti- että
kotiympäristössä.
Otamme puheenvuorossamme myös kantaa yleistyneeseen puheeseen niin sanotusta diginatiivista sukupolvesta, jonka tulkitaan lähestulkoon ’syntyvän tabletti kädessään’. Pohdimme, miltä tämä väite näyttää omien päiväkodeista kerättyjen havaintojemme valossa. Miten media näkyy alle kouluikäisten lasten arjessa päiväkoti- ja kotiympäristöissä? Millaisin
menetelmin voimme kerätä mediaan liittyvää kokemustietoa lapsilta? Entä millaisia käsityksiä julkisessa keskustelussa ja kasvatuksen kentillä näyttää elävän alle kouluikäisten lasten ja
median suhteesta?
Esityksen muodosta: esitys yhdistää perinteisen konferenssiesityksen vuorovaikutteisempaan
ryhmäkeskusteluun.
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Medialukutaidon moninaisuus
Lauri Palsa, Lapin yliopisto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Esitys käsittelee medialukutaito-käsitteen määritelmiä. Esityksessä avataan kansainvälistä
medialukutaidon määritelmiä koskevaa keskustelua sekä tuodaan esiin käsitteen moninaisuus
tarkastelemalla medialukutaidon eri osa-alueita. Esitys pyrkii herättämään keskustelua käsitteen sisällöistä sekä kiinnittämään huomiota käsitteelliseen tarkkuuteen aihetta koskevassa
tutkimuksessa.
Medialukutaidon määritelmästä käydään kansainvälisesti keskustelua tutkijoiden ja muiden
aiheesta kiinnostuneiden keskuudessa. Medialukutaidosta kirjoitetaan laajasti eri puolilla
maailmaa ja käsitettä voidaan tulkita monin eri tavoin. Tietyistä käsitteen sisällöistä on esitetty olevan tutkijoiden keskuudessa yhteisymmärrys. Medialukutaitoon on esimerkiksi nähty
sisältyvän niin tietosisältöjä kuin erilaisia taitojakin. Esityksessä avataan käsitteen sisältöjä
sekä erilaisiin määritelmiin kohdistuvaa kritiikkiä. Huomio medialukutaidon moninaisuudesta
korostaa käsitteellisen tarkkuuden merkitystä. Eri tavat ymmärtää ja määritellä käsite vaikuttavat muun muassa siihen, kuinka mediakasvatusta käytännön työssä sekä tieteessä edistetään.
Medialukutaidon moninaisuutta kuvaa se, että käsite voidaan ymmärtää eräänlaiseksi kattokäsitteeksi, joka kattaa alleen kirjon erilaisia osa-alueita. Medialukutaidon alle kuuluu joukko
erilaisia lukutaitoja, jotka eroavat määrittelyiltään ja ne voivat olla sisällöiltään jopa ristiriitaisia keskenään. Ne voidaan kuitenkin eksplisiittisesti käsitteellistää osaksi medialukutaitoa.
Jotta keskustelu medialukutaidosta ja sen sisällöistä onnistuu, on tiedostettava käsitteen moniulotteisuus sekä käytävä selkiyttävää keskustelua käsitteen eri ulottuvuuksista. Tuomalla
esiin käsitteen eri ulottuvuuksia esityksessä pyritään herättämään keskustelua medialukutaidon sisällöistä sekä kiinnittämään huomiota käsitteellisen tarkkuuden merkitykseen.

246

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

OPPIMINEN, MOTIVAATIO JA HYVINVOINTI
LÄRANDE, MOTIVATION OCH VÄLBEFINNANDE
Pj./Ordf.: Markku Niemivirta & Heta Tuominen-Soini, Helsingin yliopisto
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The role of visuospatial working memory capacity and achievement
goal orientations in children’s mathematical performance
Henrik Husberg, University of Helsinki
Mari-Pauliina Vainikainen, University of Helsinki
Pirjo Aunio, University of Helsinki
Markku Niemivirta, University of Helsinki

Studies have found that high performance goal orientation can hamper working memory and
in turn negatively affect academic performance. In turn, the relationship between visuospatial
working memory and mathematical performance has been shown to be strong in several studies, especially in the lower grades.
We investigated the relationship between achievement goal orientations, control expectancy
and visuospatial working memory on mathematical performance in children at the end of third
grade. Based on previous research our hypothesis was that the motivational factors affect
mathematical performance partly via working memory. Our study expanded on previous research in that we studied visuospatial working memory and included control expectancy as a
factor.
Children’s skills (N=379, 189 boys; M age = 9,7) were measured with tasks on mental arithmetic, arithmetic operations and visuospatial working memory as well as self-reported
achievement goal orientations and control expectancy. Data were analyzed using latent variable path modeling. We found that control expectancy had a significant positive direct effect
on working memory and positive direct and indirect effects on mathematical performance.
Visuospatial working memory had a stronger relationship with mental arithmetic than arithmetic operations. These results highlight the importance of considering the relationships between cognitive factors, motivational traits and academic performance.
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Spontaneous focusing on quantitative relation
Erno Lehtinen, University of Turku, Centre for Learning Research
Jake McMullen, University of Turku, Centre for Learning Research
Minna M. Hannula-Sormunen, University of Turku, Centre for Learning Research
Eero Laakkonen, University of Turku, Centre for Learning Research

Many people have serious difficulties in understanding rational numbers, limiting their ability
to interpret and make use of them in modern daily life. This also leads to later difficulties in
learning more advanced mathematical content. In this study, novel tasks are used to measure
263 late primary school students’ spontaneous focusing on quantitative relations, in situations
that are not explicitly mathematical. Even after controlling for a number of known predictors
of rational number knowledge, spontaneous focusing on quantitative relations is found to
have a strong impact on students’ learning of rational number conceptual knowledge. This
finding opens new possibilities for developing pedagogical solutions to one of the most difficult challenges of mathematics education. The findings suggest that students’ own focusing
tendency and self-initiated practice may have on important role in the long-term development
of complex cognitive skills.
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Peruslaskutaito ammatillisen opetuksen erityistä tukea tarvitsevilla
opiskelijoilla
Riikka Mononen, Turun yliopisto, Kasvatustieteen laitos
Pirjo Aunio, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Tutkimus tarkasteli peruslaskutaidon osaamista ammatillisen erityisopetuksen alkuvaiheessa;
työelämään (TELMA: n = 75) tai ammatilliseen tutkintoon (VALMA: n = 85) valmentavassa
sekä tutkintotavoitteisessa (TUTA: n = 133) koulutuksessa. Lisäksi mukana oli ryhmä opiskelijoita vankilaopetuksesta (VAOP: n = 12). Tutkimus on osa kehittämistutkimusta, jossa kehitetään matematiikan osaamisen arviointivälineitä yhteistyössä erään etelä-suomalaisen ammatillista erityisopetusta tarjoavan ammattiopiston kanssa. Kaikkien opinto-jensa aloittavien
opiskelijoiden (ikä ka = 20.0 v) peruslaskutaitoa arvioitiin RMAT-testillä (Räsänen, 2004)
(maks. 56 p., α = 0,969). Testi arvioi yhteen-, vähennys-, kerto- ja jako-laskutaitoa, desimaalija murtolukujen sekä mittamuunnoksien hallintaa. Aiemman pilotti-tutkimuksen perusteella
testin ulkonäköä muokattiin (esim. fontin suurempi koko). Testissä ei myöskään käytetty aikarajaa.
ANOVA-testillä tarkasteluna neljän ryhmän välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero osaamisessa (p < .001). TELMA-ryhmän osaaminen oli muihin ryhmiin nähden heikointa (ka =
22,08, kh =16,75), kun muiden ryhmien välillä ei ollut eroa osaamisessa (VALMA ka = 33,72,
kh = 12,26; TUTA ka = 33,89, kh = 12,49, VAOP ka = 39,50, kh = 6,58). TELMA-ryhmän
heikkoa suoritusta selittänee se, että monilla opiskelijoilla oli kehitysvammaansa liittyen ollut
peruskoulussa toiminta-alueisiin sidottu opetussuunnitelma tai yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa. Yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa peruskoulun päättö-vaiheessa oli kuitenkin yleistä muissakin ryhmissä (40-60 % ryhmästä riippuen). Opiskelijat aloittavat ammatillisen koulutuksen verrattain heikoilla peruslaskutaidoilla. Tämä hanka-loittaa heidän opiskeluaan sekä selviytymistä jokapäiväisissä matemaattisia taitoja vaativissa askareissa.
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Adaptiivisten ja joustavien aritmeettisten strategioiden kehittäminen
peliympäristössä
Erno Lehtinen, Turun yliopisto
Boglarka Brezovszky, Turun yliopisto
Gabriela Rodriguez-Aflecht, Turun yliopisto
Jake McMullen, Turun yliopisto
Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto

Parin viimevuosikymmenen aikana tutkimusryhmät eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet,
että oppilaiden aritmeettisessa osaamisessa on huomattavia eroja sen suhteen, miten joustavasti ja erilaisten tehtävien vaatimukset huomioon ottaen he osaavat käyttää tehokkaita strategioita aritmeettisten tehtävien ratkaisuun. Omat tutkimuksemme osoittavat, että adaptiivisten
ja joustavien aritmeettisten taitoerojen takana ovat erot siinä miten oppilaat ovat omaksuneet
luonnollisten lukujen järjestelmän. Korkeatasoinen luonnollisten lukujen järjestelmä perustuu
hyvää kymmenjärjestelmän hallintaan ja rikkaaseen lukujen ja operaatioiden välisten suhteiden verkostoon (adaptiivinen lukujen systeemi), joka mahdol-listaa uusissakin tehtävissä erilaisten ratkaisustrategioiden näkemisen.
Tutkimusryhmässämme kehitetty Number Navigation Game on pelillinen ympäristö, jonka
tavoitteena on vahvistaa edellä kuvattua adaptiivista lukujen systeemiä. Pelin vaikutuksia on
testattu kahdessa empiirisessä kokeilussa. Pelin ensimmäisellä versiolla toteutettiin laaja satunnaistettu kokeilu 64 luokassa (1200, 4-6 luokkalaisia). Tulokset osoittivat, että peli vahvistaa oppilaiden adaptiivista lukujen systeemiä ja sillä on myös siirtovaikutus oppilaiden ns.
esialgebrataitoihin. Pelin kehittyneemmällä versiolla havaittiin pienimuotoisemmassa tutkimuksessa (N=80 4. luokan oppilaita), että peli vahvistaa tehokkaasti adaptiivisen lukujen
systeemin kehittymistä ja esialgebrataitoja neljäsluokkalaisilla.
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Lukiolaisten tavoiteorientaatioprofiilit ja niiden yhteys perfektionismiin ja koulumenestykseen
Heta Tuominen-Soini, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Markku Niemivirta, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Katariina Salmela-Aro, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia matematiikkaan ja englantiin liittyviä tavoiteorientaatioprofiileja voidaan tunnistaa lukiolaisilla (N=526) ja miten eri tavoin orientoituneet opiskelijat eroavat perfektionismin ja koulumenestyksen suhteen. Tavoiteorientaatiomittari sisälsi viisi ulottuvuutta (oppimisorientaatio, saavutusorientaatio, suorituslähestymisorientaatio, suoritus-välttämisorientaatio, välttämisorientaatio) ja perfektionismimittarilla arvioitiin hyvää (korkea tavoitetaso, järjestyksen tarve) ja haitallista (tyytymättömyys tavoitteen saavuttamiseen) perfektionismia.
Latentin ryhmittelyanalyysin avulla opiskelijat jaettiin ryhmiin matematiikan ja englannin
tavoiteorientaatioprofiilien perusteella. Oppimishakuisille opiskelijoille (23%) oli tärkeintä
oppia ja saada hyviä arvosanoja sekä matematiikassa että englannissa. Menestyshakuiset opiskelijat (29%) pyrkivät hyviin tuloksiin ja suhteelliseen menestymiseen molemmissa oppiaineissa. Sitoutumattomien opiskelijoiden (34%) profiilissa mikään orientaatio ei noussut erityisen vahvasti esille. Matematiikkaa välttelevät opiskelijat (14%) pyrkivät välttelemään matematiikan opiskelun rasituksia, mutta englannissa he tavoittelivat oppimista ja menestymistä.
Sekä oppimis- että menestyshakuiset opiskelijat asettivat korkeita tavoitteita, olivat järjestelmällisiä ja saivat hyviä arvosanoja molemmissa oppiaineissa, mutta menestyshakuisten vahva
suorituskeskeisyys oli yhteydessä haitalliseen perfektionismiin. Sitoutumattomat ja matematiikkaa välttelevät opiskelijat saivat kaikilla perfektionismin osa-alueilla alhaisia arvoja. Myös
heidän matematiikan arvosanansa olivat heikompia kuin oppimis- ja menestyshakuisten. Matematiikkaa välttelevien englannin arvosanat olivat kuitenkin yhtä korkeat kuin oppimis- ja
menestyshakuisillakin.
On mielenkiintoista, että vain yhdellä ryhmällä eri oppiaineiden tavoiteorientaatiot poikkesivat toisistaan. Tuloksemme osoittavat, että vaikka suoriutumista ja suhteellista menestymistä
tavoittelevat opiskelijat menestyvät hyvin, kylkiäisenä saattaa seurata tyytymättömyyttä tavoitteen saavuttamiseen ja huolta suoriutumisesta.
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Perfektionismin ja motivaation yhteydet korkeakouluopiskelijoilla
Antti-Tuomas Pulkka, Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
Heta Tuominen-Soini, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Markku Niemivirta, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin perfektionismin ja motivaation yhteyksiä henkilösuuntautuneella lähestymistavalla, eli tarkasteltiin millaisia perfektionismiprofiileja voitiin
löytää ja miten nämä profiilit poikkeavat toisistaan motivaation suhteen. Osallistujat (N = 136)
olivat Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) ensimmäisen vuoden opiskelijoita. MPKK:lla
opiskelijat valitsevat erikoistumislinjat ja ensimmäiset työpaikkansa opinto-menestyksen perusteella. Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä mitattiin opiskelijoiden perfektionismitaipumuksia (korkea tavoitetaso ja huoli suoriutumisesta), tavoiteorientaatioita (oppimisorientaatio, saavutusorientaatio, suoritus-lähestymisorientaatio, suoritusvälttämis-orientaatio ja
välttämisorientaatio), epäonnistumisen pelkoa ja itsetunnon ehdollisuutta. Opiskelijat voitiin
jakaa latentilla klusterianalyysilla kolmeen ryhmään heidän perfektionismi-profiiliensa perusteella: ei-perfektionistinen (n=60), tyytyväinen tavoitteellinen perfektio-nistinen (n=48) ja
tyytymätön tavoitteellinen perfektionistinen (n=28).
Varianssianalyysin tulosten perusteella tavoitteelliset ryhmät eivät poikenneet merkittävästi
tavoiteorientaatioiden suhteen, mikä on hiukan yllättävää. Molemmilla tavoitteellisilla ryhmillä korostuivat oppiminen sekä absoluuttinen ja suhteellinen menestys enemmän kuin epäonnistumisen ja haasteellisuuden välttäminen. Sen sijaan ei-perfektionistisen ryhmän opiskelijat eivät pitäneet oppimiseen tai menestykseen liittyviä tavoitteita tärkeinä, mutta korostivat
sekä työn ja vaivannäön välttämistä että epäonnistumisen välttämistä. Tyytymättömät opiskelijat kokivat muita enemmän epäonnistumisen pelkoa ja heidän itsetuntonsa oli muita voimakkaammin riippuvainen opintomenestyksestä. Tulokset osoittavat perfektionismitaipumusten heijastuvan motivaatioon ja sitä kautta myös potentiaalisesti oppimiskokemuksiin ja opintomenestykseen. Lisäksi on mahdollista, että tämän tutkimuksen kohderyhmän suhteellista
menestymistä erityisen voimakkaasti korostava oppimisympäristö tuottaa tavanomaisesta
poikkeavia merkityksiä perfektionismin ja tavoitteisuuden välille.
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Perfektionismi opiskeluun liittyvän motivaation, tavoitteiden
ja suoritusten ennustajana
Markku Niemivirta, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Antti-Tuomas Pulkka, Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen laitos
Anna Tapola, Helsingin yliopisto, Opettajakoulutuslaitos
Heta Tuominen-Soini, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Perfektionismi kuvastaa sitä miten paljon ihminen itseltään vaatii ja kuinka tyytyväinen hän
saavutuksiinsa on. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten lukiolaisten (N = 154) painotukset tavoitteissa ja niiden saavuttamista koskevassa tyytyväisyydessä heijastuvat heidän
opiskelumotivaatioonsa sekä opintokursseja koskeviin arvosanatavoitteisiin, opiskelukokemuksiin ja varsinaisiin kurssisuorituksiin. Latentin ryhmittelyanalyysin perusteella opiskelijoista muodostui neljä erilaista perfektionismiryhmää, joita voisi luonnehtia nimikkeillä tyytyväiset tavoitteelliset (hyvä perfektionismi, 29 %), tyytymättömät ei-tavoitteelliset (haitallinen perfektionismi, 25 %), tyytyväiset ei-tavoitteelliset (ei-perfektionismi, 25 %) sekä tyytymättömät tavoitteelliset (kriittinen perfektionismi, 21 %). Ryhmät erosivat selkeästi sen suhteen minkälaiset motivationaaliset pyrkimykset heidän opiskeluaan ohjaa. Samoin eroja oli
kurssia koskevissa opiskelukokemuksissa (kiinnostus, kuormitus, yrittäminen), mutta kurssin
arvosanatavoitteissa ei eroja ollut, kuten ei myöskään itse kurssisuorituksessa (kun aiempi
koulumenestys otettiin huomioon). Tyytymättömät ei-tavoitteelliset -ryhmän opiskelijat erottuivat muita suorituskeskeisempinä ja epäonnistumisille herkempinä, ja he myös kokivat
opiskelun kuormittavampana. Tämä korostui erityisesti ryhmän tytöillä. Tyytymättömien
tavoitteellisten opiskelijoiden kohdalla sen sijaan suoritushakuisuuteen yhdistyi vahva kiinnittyminen oppimiseen ja menestymiseen.
Tulokset osoittavat, että erilaiset odotukset ja niihin suhtautuminen heijastuvat siihen, miten
opiskelijat asennoituvat opiskeluun ja miten he sen kokevat, mutta itse suorituksia selittävät
enemmän muut tekijät. Koettu kuormitus ja paine saattavat kuitenkin heijastua suorituksiin
vasta viiveellä, joten seuranta aiheen tiimoilta olisi tärkeää. Myös sukupuolella voi tässä olla
erityinen merkitys.
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Utvärdering av och åtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska
skolor och förskolor
Paula Salmi, Niilo Mäki Institutet
Sira Määttä, Niilo Mäki Institutet
Vesa Närhi, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, Niilo Mäki Institutet
Pia Vataja, Niilo Mäki Institutet
Henrik Husberg, Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, Niilo Mäki Institutet
Laura Tepponen, Niilo Mäki Institutet

Fokus inom detta projekt är att utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem och att utveckla effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stöda barns läsning, språk och olika uppmärksamhetsrelaterade
förmågor. En annan viktig målsättning är att utbilda utbildnings-personal. Målgruppen i projektet är finlandssvenska barn och ungdomar som har a) svårigheter med självreglering, uppmärksamhet och beteende och/eller b) läs- och skrivsvårigheter samt språkligt relaterade problem. Självregleringsförmågan påverkar ett barns utveckling och inlärning på flera sätt. Det
syns i hur barnet anpassar sig till dagvården, hur motiverat barnet är i skolan, hur barnet lär
sig, samt i självbilden och i de kontakter barnet knyter med andra. Att ha svårigheter med
läsning påverkar både läsmotivationen samt uppfattningen om vad man anser om sig själv och
sin läsförmåga. Datainsamling kommer att ske dels genom frågeformulär som fylls i av lärare
(uppmärksamhet och exekutiva funktioner), dels genom testning av elever (benämning, läsning och skrivning). Självförmåga och motivation kommer att undersökas genom självrapportering och test av kognitiva färdigheter utförs med ett mindre delsampel. Som ett direkt resultat av projektet publiceras olika handböcker och test för kartläggning och interventioner inom
området. Dessutom publiceras normskalor för de olika testen.
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Lapsen ajatuksia koulunaloituksesta
Sirpa Eskelä-Haapanen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Anna-Maija Poikkeus, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Koulunaloitus muuttaa lapsen ja hänen lähiympäristönsä elämää sekä vaikuttaa myöhempään
koulunkäyntiin. Lapsen kouluodotuksia, valmiutta ja -siirtymää on tutkittu paljon vanhemmille ja opettajille suunnattujen kyselyiden avulla. Tämä tutkimus tarkasteli lasten omia käsityksiä koulunaloituksesta: 1. Millaisia positiivisia odotuksia tai toisaalta huolia ilmeni? 2. Miten
tyttöjen ja poikien esittämät odotukset erosivat? 3. Millaisia merkityksiä esiopetusympäristö
sai lasten antamissa vastauksissa?
Tutkimusaineisto koostuu 1386 Alkuportaat-tutkimukseen osallistuneen esikoululaisen vastauksesta. Lapsille esitettiin kysymykset: Mikä on koulun aloittamisessa mukavinta? Mikä koulun aloittamisessa mietityttää? Vanhemmat kirjoittivat lasten vastauksen kysely-lomakkeelle.
Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysista tiivistyi ystävien
merkitys, opettajan merkitys, koulutyö, oppiminen yleensä, vapaa toiminta ja hyvinvointi.
Tutkimuksessa havaittiin, että lasten odotukset ja huolet kohdistuivat erityisesti ystävyyssuhteisiin ja vuorovaikutukseen. Lapset halusivat säilyttää tiiviit suhteet entisiin ystäviin, samalla
kun heillä oli odotuksia uusien ystävyyssuhteiden syntymisestä. Tulevaa opettajaa odotettiin
innokkaana ja uuden oppimista sekä kotitehtäviä. Erityisesti pojat odottivat haastavampia
tehtäviä matematiikassa. Koulun haastavatkin tehtävät koettiin myönteisinä, samaan aikaan
kuin esiopetuksessa liian helpot tehtävät eivät enää kiinnostaneet. Huolet liitettiin suhteisiin
tulevan opettajan ja kaverien kanssa sekä kouluun sopeutumisen vaatimuksiin. Huolet ja pelot
liitettiin epätietoisuuteen tulevasta. Esiopetusympäristöt näyttivät tuottavan erilaista huolipuhetta.
Yhteistyön merkitystä tulisi koulusiirtymien suunnittelussa ja toteuttamisessa entisestään
korostaa. Yhteistyön tulisi olla kaikkia tahoja osallistumaan kannustavaa ja lasten yksilöllisiä
tarpeita huomioivaa.
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Oppilaat asiantuntijoina koulun ja sen lähialueen yhteistyössä
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen
Minna Kukkonen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kalle Juuti, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Johdanto
Osaamisen avaintaitoja on määritelty kansainvälisissä tutkimuksissa (Pisa, New Millennium
learners, DeSeCo). Suomessa vuonna 2016 käyttöön otettavassa opetussuunnitelmassa avaintaitoja kutsutaan laaja-alaisen osaamisen taidoiksi (Opetussuunnitelman perusteet, 2014).
Tässä tutkimuksessa tutkitaan avaintaitojen oppimista ja opiskelua koulun lähi-ympäristön
yhteistyössä. Avaintaitojen oppimista tarkastellaan yhteistyöhön osallistuneiden kokemuksiin
ja havaintoihin perustuen. Tutkimuksen keskeisenä avaintaitona on tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen. Koulun ja sen lähialueen yhteistyötä varten perustettiin toimijatiimi
koulun, päiväkodin, kirjaston ja hoivakodin edustajista. Oppilaat toimivat aktiivisina asiantuntijoina, Tutor-oppilaina, yhteistyössä.
Menetelmät
Avaintaitojen oppimisesta kerättiin tietoa usealla menetelmällä, kuten sähköisillä kyselylomakkeilla, haastatteluilla, blogikirjoituksilla ja oppimistapahtumien videoinneilla. Lisäksi
tutkija havainnoi tapahtumia ja kirjoitti tutkimuspäiväkirjaa. Toimijatiimissä oli yhteensä 20
jäsentä, joista 10 oli Tutor-oppilaita. Aineistoa kerättiin lukuvuosina 2012 – 2015. Aineistoa
analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.
Tulokset
Koulu ja sen lähiympäristön yhteistyö tarjosi kokemuksien mukaan mahdollisuuksia avaintaitojen, kuten tieto- ja viestintäteknologian, kriittisen ajattelun, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja yhteiskunnassa toimimisen oppimiseen sekä eri oppimisympäristöissä toimimiseen.
Asiantuntijana toimiminen mahdollisti Tutor-oppilaille monipuolisia koke-muksia ja mahdollisuuksia jakaa osaamistaan niin aikuisille kuin lapsillekin. Tieto- ja viestintäteknologia oli
sekä oppimisen kohde että väline.
Johtopäätökset
Yhteistyöllä voidaan tukea monien avaintaitojen oppimista. Aktiivinen osallistuminen yhteistyöhön tarjoaa oppilaille osallistumismahdollisuuden yhteistyön suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Yhteistyöhön osallistuneiden kokemuksien mukaan oppilaat saavuttavat
yhteistyössä monia avaintaitoja ja ovat osana yhteisöä sekä yhteiskunnassa aktiivisia osallistujia. Toimijatiimi-mallia ja Tutor-oppilastoimintaa levitetään valta-kunnallisissa ja globaaleissa tapahtumissa. Toimintamallin vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tutkimustietoa.
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Varhaiskasvatuksen rakenteellinen ja pedagoginen laatu
viidessä Euroopan maassa
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

EU:n rahoittamassa CARE-hankkeessa on tarkasteltu pitkittäisaineistojen avulla varhaiskasvatuksen laatua ja sen yhteyttä lasten hyvinvointiin viidessä Euroopan maassa: Suomi, Saksa,
Alankomaat, Portugali ja Englanti. Laadun arvioinnissa tarkasteltiin sekä päiväkotien rakenteellista laatua että pedagogisen prosessin laatua. Rakenteellisen laadun indikaattoreita olivat
mm. ryhmäkoko, lasten ja aikuisten määrän välinen suhde, henkilökunnan koulutustaso, aikuisten ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet ja päiväkodin toimipaikka. Prosessin laadun arvioinnissa käytettiin CLASS tai ECERS-R/E observointimittojen antamia arvioita vuorovaikutuksen ja pedagogisen laadun tasosta (asteikolla 1-7). Eri maissa pitkittäisaineistojen
kohderyhmänä olivat eri-ikäiset lapsiryhmät (3-6-vuotiaat). Aineistosta tehtiin maakohtaiset
hiearkiset regressioanalyysit.
Tulokset osoittivat, että rakenteelliset tekijät olivat yhteydessä pedagogisten prosessien laatuun. Lisäksi maiden välillä oli selviä eroja sekä rakenteellisissa tekijöissä että prosessien
laadussa. Maasta riippuen päiväkotiryhmistä 20–50%:ssa molemmat laatutekijät olivat heikkoa tasoa, erityisesti päiväkodeissa, joissa oli paljon taustaltaan heikommista lähtökohdista tai
kielitaustaltaan erilaisista perheistä tulevia lapsia. Ammattilaisten työkokemus ja jatkokoulutusmahdollisuudet osoittautuivat kuitenkin tärkeiksi moderaat-toreiksi. Suomessa esiopettajien koulutustaso ja työkokemus olivat yhteydessä parempaan esiopetuksen organisointiin.
Myös mitä suurempi ryhmäkoko oli, sitä alhaisempi tunnetuen ja organisoinnin laatu suomalaisissa esiopetusryhmissä oli. Tulokset ovat tärkeitä laadun indikaattoreiden tunnistamiseksi
ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen kannalta.
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Ala-asteen oppilaiden kiinnostuksen, onnistumisenodotuksen
ja osaamisen kehityksellinen dynamiikka
Katariina Nuutila, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Heta Tuominen-Soini, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Markku Niemivirta, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Matematiikan tilanne- ja ainekohtaista kiinnostusta ja onnistumisenodotusta on tutkittu verrattain paljon. Tiedämme kuitenkin melko vähän miten nämä ovat kehityksellisesti yhteydessä
toisiinsa ja osaamiseen. Pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin tutkimalla ala-asteen oppilaiden tilannekohtaisen kiinnostuksen ja onnistumisenodotuksen yleistymistä i) yli tehtävien
ja ii) ajan, sekä iii) miten niitä koskeva muutos ennustaa myöhempää matematiikan motivaatiota. Oppilaat (N=883) suorittivat neljännellä ja uudestaan kuudennella luokalla kolme matematiikan osaamista mittaavaa tehtävää, joiden jälkeen he arvioivat tilannekohtaisen kiinnostuksensa ja onnistumisenodotuksensa. Kuudennella luokalla oppilaat arvioivat lisäksi matematiikan motivaatiotaan yleisemmin (oma kyvykkyys matematiikassa, yksilöllinen kiinnostus
matematiikkaan ja sen koettu tärkeys). Aineiston analyysissa käytettiin rakenneyhtälömallintamista.
Tulokset osoittivat, että matematiikan kiinnostus ja onnistumisenodotus yleistyivät yli tehtävien ja olivat ajallisesti varsin pysyviä. Ainoastaan matematiikan osaaminen neljännellä luokalla ennusti positiivisesti muutosta matematiikan onnistumisenodotuksessa kuudennella luokalla. Tilannekohtaisen motivaation ja matematiikan motivaation välisten ennusteiden osalta
havaittiin, että tilannekohtainen kiinnostus ennusti yksilöllistä kiinnostusta ja koettua tärkeyttä, kun taas onnistumisenodotus ennusti yksilöllistä kiinnostusta ja uskoa omaan kyvykkyyteen.
Tilannekohtainen motivaatio saattaa kokemusten myötä yleistyä pysyvämmäksi tavaksi asennoitua matematiikkaan oppiaineena, ja tämä puolestaan on mahdollisesti yhteydessä myöhempään matematiikan motivaation kehitykseen. Jos erilaisia motivationaalisia kehityspolkuja voitaisiin tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, voisi tämä auttaa opettajaa tarjoamaan kohdennettua yksilöllistä tukea sitä tarvitseville oppilaille.
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Number Navigation Game -matematiikkapelin vaikutukset 4.–6.
luokkalaisten matematiikkamotivaatioon ja aritmeettisiin taitoihin
Gabriela Rodriguez-Aflecht, Turun yliopisto
Boglarka Brezovszky, Turun yliopisto
Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto
Tomi Jaakkola, Turun yliopisto
Erno Lehtinen, Turun yliopisto

Number Navigation Game (NNG) on matemaattisten taitojen harjaannuttamiseen tehty peli.
Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden joustavia aritmeettisia ongelmanratkaisutaitoja matematiikkamotivaatiota. Tähän NNG tutkimukseen osallistuvat neljännet, viidennet ja kuudennet luokat jaettiin satunnaisesti joko koeryhmään (n = 642 oppilasta) tai kontrolli-ryhmään (n
= 526 oppilasta). Koeryhmän oppilaat pelasivat NNG-peliä kymmenen viikon aikana keskimäärin 4, x tuntia yhteensä. Kontrolliryhmän oppilaat opiskelivat matematiikkaa normaalin
opetussuunnitelman mukaisesti seurantajakson ajan, minkä jälkeen he saivat pelata peliä osana matematiikan opetusta. Alku- ja loppumittaukset sisälsivät aritmeettisten taitojen testejä
sekä motivaatio- ja pelikokemuskyselyt. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia NNG-pelin
ja NNG-pelikokemuksen vaikutusta aritmeettisten taitojen kehitykseen ja motivaatioon.
Tulokset osoittavat, että kaikkien oppilaiden aritmeettiset taidot kehittyivät seurantajakson
aikana alkumittauksesta loppumittaukseen ja NNG-pelin pelaaminen kehitti koeryhmän aritmeettista sujuvuutta enemmän kuin kontrolliryhmän saama normaali matematiikan luokkaopetus. Koeryhmän oppilaiden matematiikkamotivaatio laski lievästi seurantajakson aikana,
mutta korkeampitasoinen pelisuoritus näytti olevan yhteydessä pienempään motivaation laskuun. Tässä tutkimuksessa käytetyn peliversion kehittäminen oppilaita motivoivampaan suuntaan on jo käynnissä.
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Yläkoululaisten kouluun kiinnittyminen: oppituntikohtaisen
kiinnittymisen arviointi
Sanni Pöysä, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kati Vasalampi, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Joona Muotka, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Anna-Maija Poikkeus, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Jari-Erik Nurmi, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos

Tutkimuksessa tarkastellaan yläkoululaisten oppituntikohtaista kouluun kiinnittymistä. Kouluun kiinnittyminen on moniulotteinen ilmiö, johon kohdistuu paljon tutkimuksellista kiinnostusta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kouluun kiinnittyminen edistää oppilaiden akateemista menestymistä ja koulun toimintaan osallistumista sekä ehkäisee syrjäytymistä. Valtaosa empiiristä tutkimustuloksista on lähestynyt kouluun kiinnittymistä kuitenkin vain
yleisellä tasolla. On nostettu esiin, että kiinnittymistä tulisi tarkastella myös lyhyellä aikavälillä tapahtuvan vaihtelun kautta tilannekohtaisesti.
Tämä tutkimus toteutettiin osana Alkuportaat-seurantatutkimusta. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä oppituntikohtaisen kiinnittymisen arviointiin luotua InSitu -instrumenttia että lyhennettyä versiota Student Engagement instrumentista. Ensiksi tarkasteltiin 7. luokan oppilaiden
(n = 901) oppituntikohtaisen ja yleisen kouluun kiinnittymisen välistä yhteyttä. Osa oppilaista
(n = 57) vastasi oppituntikohtaiseen kyselyyn jokaisen oppitunnin päätteeksi yhden viikon
ajan. Tästä aineistosta tarkasteltiin mahdollista kouluviikon aikana ilmenevää vaihtelua oppituntikohtaisessa kiinnittymisessä. Aineisto analysoitiin hiearkkisen rakenteensa vuoksi monitasomallinnuksen keinoin.
Tutkimuskentän näkökulmasta on huomattavaa, että vaikka tutkimustulokset osoittivat vahvaa
yhteyttä oppituntikohtaisen ja yleisen kouluun kiinnittymisen välillä, ne myös osoittivat merkittävää tilannekohtaista vaihtelua yksittäisen oppilaan oppituntikohtaisessa kiinnittymisessä.
Kiinnittyminen vaihteli sekä opetusajankohdan että oppiaineen mukaan. Tuloksia voidaan
hyödyntää esimerkiksi työjärjestyksen ja oppituntien suunnittelussa huomioimalla paremmin
kouluaineen ja viikonpäivän sekä oppilaan kokeman oppitunti-kohtaisen kiinnittymisen vaihtelu.
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Opettajan rooli oppilaan emotionaalisen kiinnittymisen
rakentumisprosessissa
Sanna Ulmanen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen yksikkö
Janne Pietarinen, Itä-Suomen yliopisto
Tiina Soini-Ikonen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Kirsi Pyhältö, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto

Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaiden emotionaalisen koulutyöhön kiinnittymisen rakentumista opettaja-oppilas- ja vertaisvuorovaikutuskonteksteissa. Emotionaalinen kiinnittyminen
on moniulotteinen ilmiö, joka rakentuu oppilaan emootiosta ja asenteista koulutyötä kohtaan
sekä kokemuksesta koulun sosiaaliseen ympäristöön kuulumisesta. Tässä emotionaalisen
kiinnittymisen tarkastelu rajataan sosiaalisen ulottuvuuteen. Suhteet opettajiin ovat tutkitusti
keskeisiä koulutyössä onnistumisen säätelijöitä, mutta myös ryhmään kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen ja ystävyyssuhteiden luominen ikätoverien kanssa on nuorelle ensiarvoisen
tärkeää. Sosiaalisissa suhteissa nuori rakentaa kokemusta siitä kuinka tärkeä ja arvokas hän
yhteisössään on. Samalla nuori omaksuu tietoja, taitoja ja asenteita, jotka vaikuttavat kouluun
suhtautumiseen ja myös koettuun hyvinvointiin. Tiedämme kuitenkin vähän opettajan roolista
oppilaan vertaissuhteiden säätelijänä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan oppilaan emotionaalisen kiinnittymisen kehittymistä näissä kahdessa vuorovaikutuskontekstissa pitkittäisasetelmaa
hyödyntäen. Ensinnäkin tavoitteena on selvittää emotionaalisen kiinnittymisen pysyvyyttä
vuoden aikana, ja toiseksi, miten oppilaan kuulumisen kokemus opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa on yhteydessä kuulumisen kokemukseen vertaisvuorovaikutuksessa.
Tutkimuksen aineisto perustuu peruskoulun viides- ja seitsemäsluokkalaisilla teetettyyn kyselyyn, jonka avulla oppilaat kuvasivat emotionaalisen kiinnittymisen kokemusta (n=170). Kysely teetettiin kolme kertaa vuoden aikana. Tulokset analysoitiin käyttäen rakenneyhtälömallinnusta.
Tulokset osoittivat että oppilaan emotionaalisen kiinnittyminen on pysyvää molemmissa konteksteissa, vaikkakin kiinnittymisen kokemus näyttäytyi pysyvämpänä opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa kuin vertaisvuorovaikutuksessa. Tulokset myös osoittivat, että oppilaan
emotionaalisen kiinnittymisellä opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa on yhteys oppilaan kiinnittymiseen vertaisvuorovaikutuksessa. Tulokset ovat rohkaisevia koskien oppilaan kokonaisvaltaista emotionaalista kiinnittymistä. Emotionaalisen tuen avulla opettajan on mahdollista
vahvistaa paitsi oppilaan vertaissuhteiden myönteistä kehittymistä, mutta myös oppilaiden
myönteistä koulukokemusta ja edelleen myönteisiä emootioita ja asenteita koulutyötä kohtaan.
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Temperamentin, opiskelumotivaation ja arvosanojen yhteys
lukiolaisten äidinkielen opinnoissa
Anna Rawlings, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Anna Tapola, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Markku Niemivirta, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Temperamentti kuvastaa yksilön synnynnäisiä taipumuksia reagoida tietyllä tavalla ympäristön ärsykkeisiin. Nämä taipumukset vaikuttavat sekä emootioihin että käyttäytymiseen, ja ne
voivat siten olla yhteydessä myös oppimismotivaatioon. Tempera-mentin ja motivaation välistä suhdetta on kuitenkin tutkittu vain vähän. Neurobiologinen lähestymistapa temperamenttiin erottelee vetäytymistaipumuksen (Behavioural Inhibition System, BIS) eli inhibitioherkkyyden, ja lähestymistaipumuksen (Behavioural Approach System, BAS) eri osa-alueita,
kuten uutuushakuisuuden, sosiaalisen palkkioherkkyyden ja positiivisen emotionaalisuuden.
BIS/BAS-taipumukset ilmenevät siinä, miten yksilöt tunnistavat tai tulkitsevat erilaiset uhat
(kuten potentiaalinen epäonnistuminen suoritus-tilanteessa) tai palkkiomahdollisuudet (kuten
suoritukseen liittyvä myönteinen palaute) ympäristössään, ja miten he reagoivat niihin.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin BIS/BAS -taipumusten yhteyttä opiskelijoiden (N = 141)
kurssikohtaiseen opiskelumotivaatioon (kiinnostus, kuormitus, panostus) ja arvosanoihin
kolmella lukion ensimmäisen vuoden äidinkielen kurssilla. Pitkittäisasetelmaan sovellettiin
PLS-mallinnusta, ja yhteyksien tarkastelussa otettiin huomioon aikaisempi koulumenestys
äidinkielessä sekä oppiainekohtainen kiinnostus.
Temperamenttitaipumusten yhteys opiskelijoiden opiskelumotivaatioon oli oletettua vähäisempi, eivätkä ne ennustaneet kurssisuorituksia. Opiskelumotivaatio sen sijaan oli yli kurssien
varsin stabiili, joskin siinä ilmeni tiettyä dynamiikkaa: kiinnostus vähensi kuormitusta, mutta
lisäsi panostamista, ja päinvastoin. Tulosten mukaan kurssisuoritukset olivat varsin riippumattomia opiskelumotivaatiosta, joka vuorostaan oli vain heikosti yhteydessä temperamenttiin.
Havaitut yhteydet olivat kuitenkin teoreettisesti mielekkäitä, joten olisi tärkeä tarkastella vastaavaa dynamiikkaa pidemmällä aikavälillä.
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Äitien kykyuskomusten ja opettamisen vaikutus neljäsluokkalaisten
maahanmuuttajalasten ja suomalaisten lasten luku- ja kirjoitustaitoon
Riitta Sikiö, Itä-Suomen yliopisto, Psykologian laitos
Leena Holopainen, Itä-Suomen yliopisto, Psykologian laitos
Martti Siekkinen, Itä-Suomen yliopisto, Psykologian laitos
Silinskas Gintautas, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Jari-Erik Nurmi, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten neljäsluokkalaisten maahanmuuttajataustaisten
(N=49) ja suomalaisten lasten (N= 368) äitien kykyuskomukset ja lukemaan ja kirjoittamaan
opettaminen vaikuttavat lasten luku- ja kirjoitustaitoon. Tutkimuksen teoria pohjautuu Weinerin (1986) kausaaliattribuutioteoriaan, missä kausaaliattribuutiot kuvaavat selityksen antajan
uskomuksia ja käsityksiä. Yleisimpiä vanhempien lastensa koulusuoriutumiseen liittämiä
kausaaliattribuutioita ovat kyvykkyys ja yrittäminen. Näistä kyvykkyys on sisäinen, pysyvä ja
kontrolloimaton tekijä ja kova työ/yrittäminen sisäinen, muuttuva ja kontrolloitava tekijä.
Muita koulusuoriutumiseen liittyviä kausaaliattribuutioita ovat muun muassa tehtävien helppous ja vanhemman antama apu, jotka kaikki ovat lapsille ulkoisia, pysyviä ja kontrolloimattomia tekijöitä.
Tutkimuksessa selvisi, että suomalaisten lasten äidit uskoivat lastensa kyvykkyyden vaikuttavan lastensa lukutaitoon. Tulokset myös tukivat aiempaa tutkimusta, sillä mitä vähemmän
äidit selittivät lastensa onnistumista tehtävien helppoudella, sitä paremmat lasten luetun ymmärtämisen taidot olivat. Lisäksi, mitä vähemmän he opettivat, sitä paremmin lapset menestyivät lukemisen ja kirjoittamisen testeissä.
Maahanmuuttajalasten äidit puolestaan uskoivat vain ulkoisten tekijöiden vaikuttavan lastensa
lukutaitoon. He uskoivat lastensa lukutaidon tason johtuvan tehtävien vaikeudesta ja uskoivat
oman opetuksensa vaikuttavan lastensa lukutaidon tasoon.
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi vanhempien, opettajien ja maahanmuuttajalasten välisissä keskusteluissa. Vanhempien uskomukset vaikuttavat lasten oppimiskokemuksiin ja käsitykseen omista, koulusuoriutumiseen liittyvistä taidoista.
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Oppilaiden lukemisasenteiden kehittyminen Lukuinto-ohjelman aikana
Annette Ukkola, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Lukemismotivaatio on olennainen tekijä lukutaidon taustalla. Suomalaiset oppilaat ovat kuitenkin kansainvälisissä tutkimuksissa osoittautuneet heikosti motivoituneiksi lukijoiksi, vaikka heidän lukutaitonsa on ollut huipputasoa. Oppilaiden lukemismotivaation lisäämiseksi
Opetus ja kulttuuriministeriö käynnisti valtakunnallisen Lukuinto-kehittämisohjelman, jonka
Oulun yliopisto toteutti vuosina 2012–2015. Tämän tutkimuksen avulla pyritään selvittämään,
miten Lukuinto-ohjelmassa mukana olleiden oppilaiden lukemisasenteet kehittyvät ohjelman
aikana ja millaiset tekijät ovat yhteydessä lukemisasenteiden kanssa.
Lukuinto-ohjelman tavoitteena oli vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä.
Ohjelma oli suunnattu 6-16-vuotiaille oppilaille ja opettajille, vanhemmille ja kirjastohenkilökunnalle, jotka kehittivät ja toteuttivat yhdessä erilaisia monilukutaitoa ja lukemismotivaatiota tukevia käytänteitä.
Tutkimuksessa aineisto koostuu ohjelmaa pilotoineiden 3.–9.-luokkalaisten oppilaiden vastauksista (N=240) lukuvuoden alussa syksyllä 2013 ja lukuvuoden lopussa keväällä 2015. Aineistosta on analysoitu ohjelman aikana tapahtuneita muutoksia esimerkiksi lukemisasenteissa ja tutkittu korrelaatioita eri tekijöiden välillä. Tuloksien mukaan tyttöjen keskimääräinen
lukemisasenne on muuttunut positiivisemmaksi ja poikien hieman negatiivisemmaksi ohjelman aikana, mutta muutokset ovat pieniä. Kaiken kaikkian oppilaiden asenne on kuitenkin
positiivinen. Aineiston perusteella esimerkiksi sosiaalisella toiminnalla niin kouluissa kuin
kodeissakin voi olla vaikutusta oppilaiden lukemisasenteisiin.
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UUDEN PEDAGOGIIKAN TUTKIMUKSEN HAASTEET
UTMANINGAR MED FORSKNING I NY PEDAGOGIK
CHALLENGES OF INVESTIGATING NEW PEDAGOGY
Pj./Ordf./Chair: Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto
Takaisin sisältöön / Tillbaka till innehåll / Return to content

Lukiolaisten internetlukemisen profiilit
Johanna Lampela, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Miika Marttunen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Internet-tekstien hyödyntäminen aktiivisessa tiedonrakentamisessa on tärkeä osa monilukutaitoja. Esitelmässä tarkastellaan, millaisia internetlukijoita lukiolaiset ovat. Tutkimukseen osallistui 27 lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, joista 11 oli tyttöjä ja 16 poikia. Tutkimuksessa opiskelijat hyödynsivät internetiä laatiessaan lähteisiin pohjau-tuvan argumentatiivisen kirjoitelman.
Opiskelijat työskentelivät kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa he etsivät internetistä
heille annettuun kiistanalaiseen aiheeseen liittyvää tietoa sekä analysoivat ja arvioivat löytämiään nettitekstejä verkkopohjaisen Pohtimiskaavion avulla. Toisessa vaiheessa he kirjoittivat
aiheesta pohtivan kirjoitelman laatimansa kaavion avulla. Tiedonhakuvaihe kesti 45–60 minuuttia ja kirjoittamisvaihe 1,5–2 tuntia. Opiskelijoiden internetissä tekemät toiminnot tallennettiin näytöntallennusohjelmalla. Tutkimusaineisto koostuu videotallenteista (n=27) ja opiskelijoiden laatimista kaavioista (n=27). Videotallenteista opiskelijoiden toiminnot kirjattiin
transkriptioiksi. Transkriptiot sisälsivät muun muassa hakulausekkeiden muotoilut, hakutulosten selailun, opiskelijoiden lukemat nettisivut sekä opiskelijoiden Pohtimiskaavioon kirjaamat
asiat. Transkriptiot sisälsivät myös jokaisen toiminnon aloitus- ja lopetusajankohdan. Transkriptiot jaettiin työskentelyepisodeihin (n=2080), jotka luokiteltiin kahteen pääluokkaan ja
edelleen alaluokkiin: internetissä työskentelyyn (mm. tiedonhaku, internetsivujen lukeminen,
nettisivujen hylkääminen) sekä Pohtimiskaaviossa työskentelyyn (mm. argumenttien muotoilu, lähteiden arviointi, synteesien laatiminen). Eri episodeihin käytetty aika mitattiin. Opiskelijat ryhmiteltiin K-klusterianalyysin perusteella viiteen internetlukemisen profiiliin: syntetisoijiin, tiedonhakijoihin, nettisivujen lukijoihin, monipuolisiin internetlukijoihin
kä ”apaattisiin” internetlukijoihin.
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää internetissä tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa.
Tutkimuksen jatkoanalyyseissä tarkastellaan opiskelijoiden internetlukemisen profiilien ja
heidän laatimiensa kaavioiden sekä kirjoitelmien laadun välisiä yhteyksiä.
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Kuudesluokkalaiset nettilähteiden arvioijina
Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Miika Marttunen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Paavo Leppänen, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos

Internetlukeminen vaatii kriittisen arvioinnin taitoja, sillä netissä olevan informaation laatu ja
tarkoitusperät vaihtelevat. Tässä esityksessä kuvataan tutkimusta, jossa selvitettiin, miten
hyvin ja millä tavalla kuudesluokkalaiset (n=160; 82 tyttöä ja 78 poikaa) arvioivat nettilähteiden luotettavuutta. Kuudesluokkalaisten arviointitaitoja selvitettiin avointa nettiä simuloivan
oppimisympäristön avulla, jossa oppilaat saivat ongelmanratkaisutehtävän ratkaistavakseen.
Tehtävässä oppilaita pyydettiin muun muassa arvioimaan kahta nettitekstiä, joista toinen oli
asiantuntijateksti ja toinen kaupallisesti värittynyt teksti. Oppilaat arvioivat molemmista teksteistä sekä nettisivun laatijan asiantuntijuutta että nettisivun luotettavuutta. Heitä pyydettiin
myös perustelemaan molemmat arvionsa. Oppilaiden vastaukset pisteytettiin siten, että kustakin neljästä arviosta ja niihin liittyvistä perusteluista sai 0-3 pistettä. Täten maksimipistemäärä sekä asiantuntijatekstin arvioinnista että kaupallisesti värittyneen tekstin arvioinnista oli
kuusi pistettä. Lisäksi oppilaiden luotettavuusarviointien perustelutavat luoki-teltiin.
Tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että informaation kriittinen arviointi on monille oppilaille vaikeaa. Melkein puolet oppilaista suhtautui kritiikittömästi kaupallisesti värittyneeseen informaatioon ja vain joka viides oppilas tunnisti nettisivun kaupallisuuden. Sitä vastoin asiantuntijatekstin luotettavuuden arvioiminen sujui oppilailta paremmin.
Oppilaat perustelivat asiantuntijasivun luotettavuutta muun muassa tutkimus-perustaisuudella,
lähdeperustaisuudella ja taustaorganisaatiolla. Tytöt osasivat arvioida sekä asiantuntijasivua
että kaupallisesti värittynyttä sivua poikia paremmin. Kouluissa tulisi harjoitella tarkoitusperiltään erilaisten nettitekstien arviointia, jotta oppilaat oppisivat tunnistamaan myös vaikuttamaan pyrkivien tekstien motiiveja.
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Challenges for investigating work life competencies
Liisa Ilomäki, University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences
Auli Toom, University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Minna Lakkala, University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences
The demands for improving upper secondary students’ competencies for further education
and for wok life rare discussed in several counties. There is critics that besides content-related
competencies, students do not gain the necessary competencies for further education and for
work life during upper secondary studies; such as information processing, teamwork, communication and presentation competencies (Hautamäki et al., 2012; Kiili, 2012; Lundahl et al.
2010), or digital competencies (OECD, 2010). There have been various types of initiatives
and ideas for promoting these competencies also in secondary level; e.g., suggestions for increasing work life contacts through students working in enterprises (Davis & Gueldenzoph,
2009) and contacts with higher education institutions (Hammond, Karlin and Thimonier,
2010). In addition, in national curriculums the promotion of work-life competencies has been
acknowledged (e.g. in Finland and in Sweden).
In this presentation we discuss about the challenges and experiences of investigating worklife competencies in an upper secondary school. A self-reporting questionnaire as well as
statements and open questions have been used, but the results are not yet satisfactory, and
methods need to be revised. It is also obvious that the pedagogical context need to be taken
into account in the research phase.
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Nyt on vain itsestä kiinni osaanko käyttää niitä työkaluja!
Merja Meriläinen, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Luokanopettajien aikuiskoulutus
Päivi Valli, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Luokanopettajien aikuiskoulutus

Tässä esityksessä kuvataan opiskelijalle merkityksellisiä oppimiskokemuksia opetuksen ja
oppimisen perusteet opintojaksolta.
Tavoitteena on opetusta uudistavan yliopistopedagogiikan hyödyntäminen opiskelijoiden
ammatillisen kasvun mahdollistajana. Yhteisopettajuuden avulla mallinnamme auttenttisia ja
yhteisöllisiä opiskelijoita osallistavia oppimisympäristöjä, jotka tukevat työelämässä tarvittavien taitojen kehittymistä.
5 op:n laajuinen opintojakso koostuu 8:sta neljän tunnin oppimistilanteesta, joista jokainen
suunnitellaan, toteutetaan ja mallinnetaan opintojakson opettajien oppimiskäsityksen näköiseksi, jolloin sosiokulttuurinen, autenttinen ja yhteisöllinen oppiminen toteutuvat käytännön
tasolla ja opiskelijat saavat kokemuksen uudistavan pedagogiikan toimintatavoista sekä teorian että käytännön tasolla jokaisessa oppimistilanteessa
Aineistossa ovat mukana kahden vuosikurssin kaikki opiskelijat (n=80) vuosina 2014–2015.
Aineistosta nousi selkeästi esiin viisi keskeistä näkökulmaa, joiden avulla tarkastelemme
opiskelijoille merkityksellisiä oppimiskokemuksia tulevina opettaina. Tässä tutkimuksen analyysivaiheessa nämä merkitykselliset oppimiskokemukset on luokiteltu seuraavien kategorioiden alle: 1) työskentely/työtavat oppimisen edistäjinä, 2) yhteisöllinen oppiminen, 3) oppimisympäristöt, 4) ilmapiiri ja 5) opettajien rooli.
Toteutettu uudistavaan pedagogiikkaan perustuvaan opintojaksoon liittyvät kokemukset olivat
lähinnä oivalluksia ja ajatuksia herättäneitä. Opiskelijat kirjoittivat palautteessa esimerkiksi:
Opetatte meitä kuin haluaisitte meidän opettavan. Hieno esimerkki! Opettajuutta on myllerretty monelta kantilta. Eräs opiskelija tiivisti tuntemukset näin: Tämä on ollut upea opetuskokonaisuus, jossa on saanut laittaa itsensä likoon. Tuntien alustukset ja opastukset ovat olleet
suorastaan briljantteja! Todella taitavaa opetusta!
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Rethinking educational utopias? International summer school students’
perceptions and discourses about Finnish education
Xin Xing, Baoji University of Arts and Sciences, Faculty of Education, China
Heidi Layne, University of Helsinki, Department of Teacher Education
Fred Dervin, University of Helsinki, Department of Teacher Education

In recent years the Finnish education system has been deeply affected by the imaginaries of
the World’s best education system-or educational utopia-in relation to the OECD Program for
International Student Assessment (PISA). In August 2015 a summer school on Finnish education for international students took place at the University of Helsinki. This study explores the
participants’ perceptions of Finnish education after the summer school course. Myths and
realities of Finnish education were covered through various activities, such as lectures, school
and museum visits, group work, and media analysis. Data was gathered from 18 international
students in the form of written assignments on the following topic: myths and realities about
Finnish education. The data was analyzed by means of narrative and dialogical analyses by
comparing the images of Finnish education to the students’ reflexive accounts.
The results indicate that the students were able to question their own assumptions and sometimes overly enthusiastic views on Finnish education and to weigh in its pros and cons. The
students took part in the course for various reasons: ‘witnessing’ the Finnish schools, learning
more about assessment in Finnish school system, and, to our surprise, to learn from ‘excellent’
Finnish multicultural perspectives on education.
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Kehittävä arviointi kasvatusalalla
Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta

Posterin ja sen suullisen esittelyn kohteena on keväällä 2015 julkaistu teos kasvatusalan kehittävästä arvioinnista. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys arvioinnista,
johon kohdentuu paljon myönteisiä odotuksia ja jonka esimerkiksi Kansallinen koulutuksen
arviointineuvosto on valinnut yhdeksi arvioinnin periaatteeksi. Myös erilaisissa arviointihankkeiden kilpailutusohjeissa edellytetään usein kehittävän arvioinnin toteuttamista.
Esittelyssä keskitytään kehittävän arvioinnin kahdeksaan ydinperiaatteeseen, jotka ovat monitahoinen osallistaminen, sidosryhmien mukaan ottaminen, monimenetelmäisyyden noudattaminen, vuorovaikutteisuuden hyödyntäminen, kontekstisensitiivisyyden huomioi-minen, prosessin tukeminen, tulevaisuuteen suuntautuminen ja paljastavuuteen pyrkiminen. Periaatteita
havainnollistetaan suomalaisilla arviointiesimerkeillä.
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Didactical Dimensions in Digital Learning – a practical point of view
Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Åbo Akademi University, Vasa övningsskola
comprehensive and upper secondary
Matilda Ståhl, Åbo Akademi University, Faculty of Pedagogy and Wellfare
Kicki Häggblom, Åbo Akademi University, Center of Lifelong Learning
Sigrid Ekholm, Åbo Akademi University, Faculty of Pedagogy and Wellfare
Minna Rimpilä, Åbo Akademi University, Vasa övningsskola
comprehensive and upper secondary
Hannah Kaihovirta, Åbo Akademi University, Faculty of Pedagogy and Wellfare
Kasper Hiltunen, Åbo Akademi University, Faculty of Pedagogy and Wellfare
Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi University, Faculty of Pedagogy and Wellfare

Didactical Dimensions in Digital Learning (DiDiDi) is a multidisciplinary development and
research project at Åbo Akademi University and Vasa övningsskola. The project was interested in the potentials of digital resources in schools at an early stage and bravely started experimenting in class with the devices that were at hand 2011. Digital innovations in teacher inservice training, planning and production of digital teaching materials and educational applications for smartphones are examples of activities.
By tradition, written and spoken language has had a dominant role in school settings, whereas
visual, dramatic or musical modes have been valued mainly for esthetic purposes (Eisner,
2008; Kress, 2003; 2008; Østern, 2014). Today multimodal skills are being emphasized in
both society and curriculums, but the digitalization of schools (and society) is also nudged
forward for economic purposes. The DiDiDi project has shown that technology itself is of less
interest. Far more rewarding is the interaction and student activity created when using digital
resources.
The poster presentation highlights some of the DiDiDi activities from a practical point of
view. Students’ multimodal work using various digital resources are brought to the fore front.
Also teachers’ thoughts and reflections are expressed.
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Yrittäjämäinen oppiminen, psykologinen omistajuus sekä oppimisen
ilo Scrum pedagogisena oppimisympäristönä
Otto Burman, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tavoitteena oli mitata oppijoiden sisäistä yrittäjyyttä, psykologista omistajuutta
sekä oppimisen iloa ennen ja jälkeen opintojen. Opinnot toteutettiin oppiScrummenettelytapoja noudattaen.
Tutkimusongelman juuret ovat ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, jonka keskiössä on
opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja läpäisyn edistäminen lisäämällä sisäistä yrittäjyyttä ja
henkistä omistajuutta sekä henkilöstön että opiskelijoiden keskuudessa sekä perustutkintokoulutuksen yrittäjyyspainotuksen lisääminen.
Menetelmät
Mittarit rakennettiin yhteistyössä ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmän kanssa perustuen teoreettisiin lähtökohtiin.
Tulokset
Kyselystä muodostettujen keskiarvomuuttujien (Likert-aineisto) arvot ja näistä tehdyt tilastolliset testit keskiarvojen eroista osoittivat että tunne sisäisestä yrittäjyydestä ja psykologista
omistajuudesta ei ollut muuttunut tarkastelujaksolla. Oppimisen ilon mittari osoitti tilastollisesti merkittävää muutosta (vähenemistä)! Analyysiä syvennettiin koskemaan opiskelijaryhmien keskiarvojen eroa jota voitiin todeta kahden ryhmän keskiarvojen kohonneen (oppimisen ilon tunne oli kasvanut) ja kolmen opiskelijaryhmän keskiarvojen pienentyneen l. oppimisen ilon tunteen vähentyneen.
Tämä tulos johti opiskelijaryhmien uudelleen tarkasteluun, joka toteutettiin tarkastusryhmän
toimesta. Tarkastusryhmään kuuluivat kuraattori, psykologi, opo, ryhmien ohjaajat, koulutuspäällikkö sekä tutkimuksen toteuttaja. Tarkastusryhmän pohdinnan seurauksena voitiin todeta
että kahden positiivisesti edistyneen ryhmän opiskelijat olivat tarkastusryhmän jäsenten näkemysten mukaan positiivisesti asennoituneita ja halukkaita opiskelemaan. Nega-tiivisesti
kehittyneiden ryhmien asenneilmapiiri opintoihin oli ollut alunalkaen huono jo elokuussa.
Tärkeä tulos edelliseen liittyen oli se että kehitetty mittaristo varoitti mahdollisista vaikeuksista jo heti opintojen alussa.
Tutkimuksen keskeisiä päätuloksia ovat
Laadittu mittaristo kuvaa tarkasteluja ilmiöitä. Mittaristo on validi sen reliabiliteetti täyttää
järkevyystarkastelun sekä tilastolliset kriteerit mm. perustuen Chronbacin alfa –kertoimeen.
Mittaristo paljastaa ryhmien toiminnan mahdollisuuksia ja ennustaa sen toimintaa.
Regressiomalli kuvaa oppimisen ilon muodostumista ja sen suhdetta psykologisen omistajuuden ja yrittäjämäiseen oppimisen tunteeseen.
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Group Dynamics in Flipped and Social Learning Situations
in Higher Education
Imran Riaz Chohan, University of Lapland, Faculty of Education
Satu-Maarit Frangou, University of Lapland, Faculty of Education

Higher education has always been firm supporter of traditional teacher oriented pedagogical
approaches. However, reform of the pedagogical approaches is necessary in order to promote
learning outcomes. In this research, we will investigate the possibility of enhancing learning
experiences by group dynamic methods in flipped learning situations. Reflection is a key
component in learning and group dynamics. Thence, we would like to explain reflection’s
essentiality with group dynamics in flipped learning.
Furthermore, to support the above argument, meaningful learning theory, and neuroscientific
research results on social learning will be discussed. Neuroscientists have brought to light
research results that social interactions stimulate brain mechanisms which enhance learning.
To undertake this research, qualitative and quantitative methods will be used to analyze data
retrieved with a questionnaire, giving a diverse and comprehensive view of the subject. We
will collect the data from Lapland University students during group dynamics sessions.
We propose two core changes; using facilitation methodologies (group dynamics) to make a
new pedagogical framework to reform teaching in higher education, and introducing group
dynamics to educators and students using flipped learning in order to improve learning outcomes and promote meaningful learning.
This poster presentation is a synopsis of work-in-progress thesis. The aim of this poster
presentation is to observe how education professionals see the proposed changes.
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Stepping into and out of digital spaces
– a way of designing new learning environments (dididi.fi/english)
Charlotta Hilli, Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies
Sigrid Ekholm, Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

The aim of the project Didactical Dimensions in Digital learning is to study and distribute
learning potentials through digital technology. Two subprojects are presented in the poster.
DiDiDi is part of Åbo Akademi University and led by professor Ria Heilä-Ylikallio.
Charlotta Hilli’s doctoral thesis is a hermeneutical study of upper secondary school students’
perspectives on learning in a distance course in Social studies. The aim is to gain deeper understanding about learning in virtual learning environments. The virtual space in the study
consisted of Second Life, Google+ and Wikibooks. A constructivist framework was used
during the analysis and key concepts are meaning-making, motivation and interaction.
Sigrid Ekholm is in the early stages of her doctoral thesis with an etnographic research study
on changes in learning environments from teachers’ perspective. The aim of the study is to
identify, describe and analyze teaching processes in teaching literacy with a special focus on
meaning-making in multimodal literacy teaching. The context is a primary school and data is
collected through interviews and classroom observations.
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What is an education for sustainable development
– a question of what, how and why
Maria Hofman-Bergholm, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Introduction: A study (Hofman, 2012) of Finnish teacher educators indicates that at least in
Finland teacher educators do not understand all the aspects of Sustainable development. Finnish teacher educators mainly think about nature or environment in relation to Sustainable development.
Aim: This poster presentation is a presentation of a theoretical article just published in The
journal of education for sustainable development to open the discussion of what an education
for sustainable development is supposed to achieve and how teachers can help students to
develop skills that might be needed in order to support a sustainable future.
Methods: Theoretical article.
Results: Theoretical article with conclusions.
Conclusion: Changing people and their behavior by changing the education can be considered undemocratic or even unethical. The free democratic society is based on the individual
choice, the ability to decide how to choose and how to act. The challenge for education is on
this basis to develop a pedagogy that provide individuals with knowledge about how different
choices affect society, in other words a form of systems thinking based on critical thinking.
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Merkitykselliset kertomukset osana katsomusopetusta
Raili Keränen-Pantsu, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Suuri osa oppimisesta tapahtuu Campbellin ja McNamaran (2007) mukaan kertomisen avulla.
Kertominen ja kohtaaminen nähdäänkin keskeisenä opettajan työssä. Väitöskirjatyössäni tutkin kertomusten käyttöä osana opetusta ja niiden roolia merkityksellisen opetuksen osana.
Kertomukset nähdään tapana tietää ja jäsentää maailmaa, ne luovat merkityksiä ja liittävät
meidät osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta. Narraatioiden kautta välitetään myös arvoja ja
eettinen aines on olennainen osa kertomuksia. (Bruner,1990; Niemi, 2010)
Tutkimuksen tavoitteena on (1) tuottaa tutkittua tietoa kerrontapedagogiikasta, jota voidaan
hyödyntää laajamittaisesti katsomusopetuksen ja ainedidaktiikan kehittämisessä kohti merkityksiä tukevaa lähestymistapaa, (2) tarkastella kertomusten roolia katsomusopetuksen uusien
opetussuunnitelman perusteiden valossa ja (3) tuottaa tutkimustietoa kertomusten merkityksellisyydestä sekä opettajan että oppilaiden näkökulmasta.
Tutkimuskysymykset:
1. Millainen rooli kertomuksilla on katsomusopetuksessa?
 Miten opettaja käyttää kertomuksia?
 Millaisia periaatteita ja käytänteitä kertomusten opetuskäyttöön liittyy?
 Millaisia kokemuksia opettajilla on kertomuksista opetuksesta?
2. Millaisia kertomuksia opettajat pitävät merkityksellisinä katsomusopetuksessa?
 Miten opettaja määrittelee merkityksellisen kertomuksen?
3. Mikä tekee kertomuksesta merkityksellisen oppilaan näkökulmasta?
Tutkimuksen taustalla vaikuttaa fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusperinne, narratiivinen tutkimus sekä laajempana viitekehyksenä merkitysrakenteiden muodostuminen ja
tulkinta. Aineisto koostuu eksperttiopettajan pitämästä kertomuspäiväkirjasta sekä opettajien
ja oppilaiden haastatteluista. Aineiston analyysi tehdään laadullisen tutkimuksen eri menetelmin.
Tavoitteena on tuottaa ja tutkia kerrontapedagogisia sovelluksia konkreettisiin opetustilanteisiin.
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Literature review on learning games – A pedagogical perspective
Antti Koskinen, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Marjaana Kangas, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Leena Krokfors, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

The interest towards research on learning games is continuously growing, however, the integration of games in teaching is still a somewhat unexplored area of study. Thus, there is a lack
of knowledge of game-based pedagogy, including for instance pedagogical models that provide descriptions of student and teacher roles and of learning activities included in gamebased learning.
In this qualitative literature review, we were interested in the pedagogical foundations that
underpin empirical studies and especially in the teacher’s role regarding the use of games in
education. The data collection method was based on the systematic literature review models.
The data consisted of 35 articles that were coded by using interpretive approach.
The results indicate that the teacher’s role was pedagogically active in 21 articles. The pedagogical activities related to planning of game-based learning and participating in the game
session. Moreover, pedagogically active teachers discussed the game contents after the gaming sessions. The findings as a whole compose a pedagogical model consisting of the teacher’s pedagogical activities before, during and after the game play in the classroom.
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Lasten ideoita tieto- ja viestintätekniikasta esiopetuksessa
Pekka Mertala, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Syksyllä 2016 käyttöönotettavissa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintätekninen (TVT) osaaminen on nimetty yhdeksi laaja-alaisista osaamisalueista, ja TVT
ymmärretään sekä oppimisen välineeksi että kohteeksi. Perusteet myös korostavat lasten kokemusten ja ideoiden huomioimisen merkitystä pedagogisessa suunnittelussa. (Opetushallitus 2014.) Lapsia kuulevat ja heidän ymmärrykseensä keskittyvät lähestymistavat ovat
TVT-integraatiotutkimuksessa harvinaisia, mutta esimerkiksi diginatiivimyytin kaltaisten
yleistysten välttämiseksi tarpeellisia.
Tutkimuksessani olen selvittänyt 5-6 -vuotiaiden lasten (N=103) ideoita siitä, millaisia TVTvälineitä esiopetuksessa pitäisi olla ja mitä niillä tulisi tehdä. Aineisto koostuu piirroksista ja
niiden pohjalta tehdyistä teemahaastatteluista (Diressnack & Gallo 2013) ja se on analysoitu
kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin metodein.
Tietokone, tablet, kamera ja älypuhelin olivat yleisimmät laitekategoriat. Pelaaminen, mediatuotanto, mediasisältöjen seuraaminen ja vuorovaikutus olivat yleisimmät toimintakategoriat.
Tulosten perusteella lapset mieltävät TVT:n esiopetuksessa viihdelaitteiksi. Oppimiseen viitattiin kahdessa piirroksessa ja lähes puolet pojista ilmaisi haluavansa vain pelata. Tytöillä oli
poikia useammin monipuolisia, vähintään kahteen väline- ja toimintakategoriaan sijoittuvia
ideoita. Yksittäisten lasten ideoiden välinen variaatio oli kuitenkin huomattava sekä poikien
että tyttöjen joukossa.
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The Finnish multicultural educational policy and the effects on the
compulsory education from the late 1990’s to 2010 decade. What is
the educational context the immigrant youth have been living with?
Marja-Liisa Mäkelä, University of Turku, Department of Education

In spring 2015 one age group of young people graduated from Finnish compulsory school and
were on their way to the secondary education in our educational system. I’m studying the
educational context the young multicultural students have been living in by 1) content analyzing Finnish curriculum guidelines from late 1990’s to this day and 2) using statistical data of
immigrant students’ transition to the secondary education. Socialization is recognized one of
the schools jobs and in this poster it is argued that school and education is one of the most
important paths to the integration for immigrant youth. Immigration is far from a simple phenomenon, gender, age of the migration, migration generation and also the origin country all
have an effect.
In this poster it is argued that the educational policy simplifies the integration process and is
general in its nature. Individuality, integration paths and equity vs. equality are themes this
poster will issue. Using Bourdieu’s terms, the surrounding educational structure is a field that
should give the students the right habitus and enough cultural capital so that they would succeed in their transition from compulsory to further education. In reality when these students
enter to our educational field their positions and possibilities are diverse, prevailing educational system seem to forget that.
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Radiation from wireless networks in schools – real time measurements
in class as tool for informed discussions on possible health effects of
microwave radiation
Markus Norrby, Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

The health effects of wireless networks on children and young people is a topic around which
there is a lot of debate at the moment. The concerns for the well being of students especially
during the many hours they spend at school every day should be taken very seriously, but at
the same time the debate must be guided by scientific research following the highest standards. In this controversial field it might be difficult for teachers to find reliable sources of
information and to figure out how to approach this sensitive topic with their students.
One approach, which has been tested with upper secondary students at Vasa Teacher Training
School, is to do real time measurements of the electromagnetic spectrum at microwave frequencies to give the students a picture of their radiation surroundings. These measurements
are complemented with more rigorous investigations prepared by the teacher by e.g. measuring the radiation spectrum in the same class room when empty and when full of students using laptops and mobile phones (see figure 1).
During initial testing the method has been well received by the students and provided a base
from which fruitful discussions on the topic have been possible. In the poster the challenges
of teaching this sensitive topic are discussed more in detail together with more example
measurements from classrooms.

Figure 1: Classroom measurements of microwave radiation.

280

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

Kuningatar käskee: Draamaa!
– Luokanopettajaopiskelijoiden oivalluksia draamakasvatuksesta
Hanna Nygren, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos
H. Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos
A. Juvonen, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos
S. Pöllänen, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos

Vygotskyn (1978) sosiokulttuurisen teorian mukaan draamaa voidaan pitää osallistavana lähestymistapana oppimiseen. Tällöin oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena, dynaamisena ja
kulttuurisidonnaisena prosessina, jossa korostuu vuorovaikutus toisten kanssa. Keskeistä on
tarjota oppijoille erilaisia mahdollisuuksia, välineitä ja voimavaroja, jotka tukevat osallistumista sekä henkilökohtaisesti että yhteiskunnallisesti merkittäviin oppimistoimintoihin yhteisten tavoitteiden suunnassa. Sen sijaan, että oppiminen nähtäisiin yksilöllisenä mielen prosessina, oppimista tässä perspektiivissä voidaan pitää kollaboratiivisena prosessina, jonka sosiaalinen konteksti on laaja sisältäen yhteistyön vertaisten ja kokeneempien kanssa.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia opintonsa aloittavilla luokanopettajaopiskelijoilla (N = 45) on draamasta ja teatterista sekä millaisia draamaan ja sen käyttöön liittyviä oivalluksia he saivat intensiivisen draaman opetusjakson jälkeen. Tutkimuksen
kohderyhmänä
olevat
luokanopettajaopiskelijat
aloittivat
opintonsa
OpeArtkoulutusohjelmassa syksyllä 2014. OpeArt-koulutusohjelma yhdistää draamaa ja musiikkiteatteria pyrkien kouluttamaan 21. vuosisadan opettajia, joilla on monipuoliset vuorovaikutustaidot sekä kyky käyttää draaman työtapoja integroivana elementtinä opetuksessa.
Tutkittavan ilmiön selvittämiseksi on valittu aineistolähtöinen kvalitatiivinen tutkimusote.
Aineisto koostuu sähköpostissa toteutetusta puolistrukturoidusta kyselystä sekä opintojakson
jälkeen kirjoitetusta reflektiivisestä esseestä. Sisällönanalyysiin tukena käytetään Atlas.tiohjelmaa ja TagCrowd-sovellusta. Tutkimus on lähtökohdaltaan fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen nojautuva, jolloin opiskelijoiden subjektiiviset ja toisaalta Banduran (1977) sosiaalisen oppimisen teoriaan perustuvat yhteiset kokemukset voidaan nostaa
tarkastelun kohteeksi. Tavoitteena on, että tutkimustuloksia sovelletaan opettajan-koulutuksen
kontekstissa sekä koulutuksen kehittämisessä.
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CLIL Teacher Identity and Agency in Finland
Sotiria Pappa, University of Jyväskylä, Department of Education

For 2016, the Finnish curriculum maintains that every teacher is a language teacher. Content
and Language Integrated Learning (CLIL) is a teaching methodology that regards the acquisition of linguistic skills at the same time as content knowledge by integrating a foreign language into the teaching of a curricular subject. Although CLIL offers an opportunity for classroom-based professional development, teachers have experienced significant challenge when
integrating content with language learning. In this study, teacher agency is conceived as the
product of the dynamic interrelationship among types of agency experienced at the sociocultural, relational and classroom level. Teacher identity is seen as organizing principles that
teachers use in the ongoing, dialogic sense-making process regarding themselves and contexts,
a product of biographical and idiosyncratic, contextual and sociocultural factors. CLIL teachers working at Finnish schools will be interviewed and thematic analysis will be used in data
analysis.
The aim of the poster is to present a more elaborate understanding of professional agency and
identity as inter-related concepts as well as present aspects of each that may affect learning at
work, particularly in light of the grass-roots approach teachers have taken to implementing
CLIL in Finnish schools.

282

ABSTRAKTIT/ABSTRAKT/ABSTRACTS

Media Education and ICT in Kindergarten Teacher Education:
a Study on Finnish University Level Training Programmes’ Curricula
Saara Pääjärvi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Pekka Mertala, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Media and information and communications technology (ICT) are a part of children’s everyday life in Finland, but this cultural change has had only a modest effect on early childhood
education and care (ECEC) pedagogies in Finland (OKM 2013). How does kindergarten
teachers’ education promote the key ECEC competences for media education and ICT? This
poster presents the preliminary results of the first study on curricular texts of those Finnish
university bachelor’s degree programmes that offer the kindergarten teaching qualification.
This study draws from previous curriculum research (Korhonen & Rantala 2007) and from
ECEC professionalism studies (Karila & Nummenmaa 2001). The question of relevant media
education and ICT competences is topical with the national curriculum for pre-primary education (2014) including transversal competence areas “ICT” and “Multiliteracy”, which includes
media literacy.
The primary data consists of training programmes’ curricular texts, which are studied through
the competences needed in ECEC as described by Karila and Nummenmaa (2001). From an
ethical perspective, study programmes are discussed without direct connection to specific
institutions, to avoid ranking the universities. The study aims to discuss the competences that
teachers need in order to promote children’s media literacy and digital skills with professional
early childhood pedagogy.
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Suomi toisena kielenä – oppijoiden sanavaraston laajentaminen kahdenkeskisten lukutuokioiden avulla
Hanna Pöyliö, Niilo Mäki Instituutti
Katja Korhonen, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, Niilo Mäki Instituutti

Kansainvälisten oppimistulosten vertailuissa maahanmuuttajaoppilaat menestyivät kantaväestöä heikommin lukemisessa ja kirjoittamisessa (Sulkunen ja Nissinen, PISA 2009; Nissilä
ym. 2009). Suomessa ero kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä on
yksi OECD-maiden suurimmista (Arffman ja Nissinen, PISA 2012). Suppea sanavarasto on
suuri haitta sekä kielen tuottamisessa että ymmärtämisessä (Nation 2001). Tekstistä tulee olla
95% tuttuja sanoja, jotta tekstin viesti voidaan yksityiskohtaisesti ymmärtää (Takala 1989).
Nyt esiteltävä tutkimus on pilottitutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko vapaaehtoisten ja oppilaiden yhteisillä lukutuokioilla, vuorovaikutuksella ja kirjallisuuden lukemisen avulla laajentaa suomi toisena kielenä -oppijoiden sanavarastoa.
Pilottiin osallistuu syksyllä 2015 kahdeksan vapaaehtoista senioria ja kahdeksan suomi toisena kielenä -oppijaa vuosiluokilta 2-6 kahdelta eri koululta. Varsinainen laajempi tutkimusjakso toteutetaan pilotin perusteella keväällä 2016.
Pilotti-interventio sisältää 10 lukutuokiota 10 viikon aikana. Kukin lukutuokio kestää 30 minuuttia. Tuokiot ovat kahdenkeskisiä. Intervention aikana luetaan yhdessä läpi yksi kirja erilaisin lukutavoin. Vapaaehtoiset seniorit on perehdytetty käyttämään erilaisia tutkimusperustaisia sanastotekniikoita kirjan lukemisen yhteydessä. Lukutuokioilla keskitytään systemaattisesti eri sanaluokan sanoihin (substantiivit, verbit, adjektiivit), jotta sanastoa tulee käsiteltyä monipuolisesti.
Oppilaiden sanavarastoa, lukemista, motivaatiota sekä suomen kielen oppimiseen liittyvää
minäpystyvyyden kokemusta arvioidaan ennen ja jälkeen intervention. Posteriesityksessä
kuvataan kehitettyjä mittareita sekä alkumittauksen tuloksia. Pohdinnassa arvioidaan loppumittauksen mahdollisia tuloksia sekä muutostarpeita vaikuttavuusarviointijaksoa ajatellen.
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Finding new forms for multidiscipline organizational learning
in higher education
Hannu Soini, University of Oulu, Faculty of Education
Heli Kiema-Junes, University of Oulu, Faculty of Education
Teemu Suorsa, University of Oulu, Faculty of Education

A model for multidiscipline organizational learning module (MOL) simulated in the form of a
higher education study module is presented. The purpose in this module was to create a situation
where students had to combine expertise from different branches of science. The aim of the
MOL was to give students from different disciplines an opportunity to examine the functioning
of organizations, group dynamics and leadership in a creative manner and to learn from their own
behavior as members of an organization.35 students from four different faculties (Education,
Humanistic, Economics and Technology) participated the module. The module was arranged at
LEAFORUM, a special classroom for team work. Traditional lectures were not included at the
course. At the beginning the participants were dived in two groups and both groups were asked
to establish an expert organization to produce high-quality educational services. Working in
these organizations was the main course task of the students. Both students’ personal learning
experiences and their basic learning orientations towards team work and organizational learning
will be described.
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Teknologia alakoulun liikuntakasvatuksessa
– oppilaiden, opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja
näkemyksiä teknologian käytöstä alakoulun liikuntakasvatuksessa
Ulla Sten, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta

Tässä tutkimuksessa selvitetään teknologisen oppimisympäristön käyttöä osana alakoulun
liikuntakasvatusta. Lasten ja nuorten vähäinen liikkuminen on aiheuttanut viimeaikaisten
tutkimusten valossa huolta yhteiskunnassa. Koululiikunta koskee tietyssä elämänvaiheessa
kaikkia kansalaisia. Siksi onkin perusteltua nähdä ne tarpeet ja merkitykset, jotka liikuntakasvatuksella on nuoren kasvussa ja kehityksessä. Liikunnan avulla kasvattaminen ja liikuntaan kasvattaminen ovat perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) liikunnan yleistavoitteita. Lisäksi laaja-alaista tieto- ja viestintäteknologian kokonaisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan integroida kouluaineisiin.
Tutkimuksella selvitetään, minkälaisia kokemuksia opettajilla, opettajaopiskelijoilla ja oppilailla on teknologian käytöstä liikuntakasvatuksessa, sekä heidän näkemyksiään tulevasta.
Opettajaopiskelijat osallistuivat ryhmähaastatteluun ja heiltä on kerätty narratiivisia kertomuksia. Tutkimus on fenomenologinen, jossa kokemusta tutkitaan huomioiden sen ympäristö.
Haastattelut on nyt litteroitu ja teemoiteltu, narratiivisia kertomuksia analysoidaan sisällönanalyysillä.
Opiskelijoiden ideat teknologian soveltamiseen ovat monipuolisia ja teknologia on heidän
mukaansa myös osa oppilaiden arkipäivää. Huolta ja jännitystä opiskelijoille näyttää teknologisessa oppimisympäristössä aiheuttavan erilaisten ohjelmien ja laitteiden toimiminen, sekä
resurssien resurssien määrä tulevassa työssä. Lisäksi opiskelijat pohtivat voiko teknologian
avulla sytyttää oppilaiden sisäisen motivaation liikkumiseen. Seuraavaksi tutkimusta toteutetaan kolmannen luokan oppilaiden kanssa, joilla on käytössään henkilö-kohtaiset Ipad-tabletit.
Liikuntakasvatuksen teknologisia oppimisympäristöjä koskevaa tutkimusta kaivataan kertomaan sen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Sen avulla voidaan pyrkiä tekemään liikunnan oppimisympäristöistä avoimempia, Samalla toteutuu tavoite kasvattamisesta kohti liikunnallista elämäntapaa.
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SOLMU – Ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutus
Teemu Suorsa, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Heli Kiema-Junes, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Tarja Leinonen, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Matleena Mäenpää, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Antti Rantanen, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Maria Peltola, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Hannu Soini, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Posterissa esitellään Oulun yliopiston Kasvatuspsykologian klinikalla kehitettyä SOLMU ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutusta ja siihen liittyvää tutkimusta. SOLMU koulutuksessa kasvatuspsykologinen ohjaus- ja vuorovaikutustutkimus yhdistyy kasvatuspsykologiseen ammattikäytäntöön (ohjauskoulutus). SOLMU-koulutus on konsultatiiviseen
vertaistyöskentelyyn perustuva, työnohjauksellisia elementtejä sisältävä menetelmä ohjaus- ja
vuorovaikutustaitojen koulutukseen.
Menetelmää voidaan hyödyntää myös akateemisten ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä.
SOLMU-koulutusta on käytetty ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutukseen perus- ja täydennyskoulutuksessa eri kohderyhmille. Koulutusasetelmaa on kehitetty myös koke-muksen
tutkimuksen menetelmänä. Lisäksi tutkimusasetelmaan on mahdollista kytkeä erilaisia psykofysiologisia mittareita.
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Embodiment in Special Music Education
Katja Sutela, University of Oulu
Riikka Ahokas, University of Jyväskylä
Sanna Kivijärvi, University of Helsinki
Taru Nygård, University of Oulu
Anna Nuorsaari, University of Helsinki

The students with Special Educational Needs (SEN) have difficulties in perception, learning,
memorizing and social interaction that often pose challenges for participation in traditionally
organised music lessons with instruments. Embodied music making enables learning, making
and experiencing music without the ability to read music notation, which is based on the cooperation and coordination of vision and motoric skills.
The aim of the project is
1. To introduce the concept of embodiment within the context of special music education,
2. To discuss how the embodied approach enhances the agency, general and musical interaction and social participation of the students with SEN and
3. To conduct a pilot study based on embodiment for developing the literacy skills of students
with cognitive disabilities.
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The Digital Classroom in the Age of Global English: A Comparative
Study on the Teachers’ Use of ICT in Language Learning in Finland
and South Korea
Sebastiao Erhardt Teatini, University of Oulu, Department of Education

In this qualitative research I study two technologically advanced societies, Finland and South
Korea, in order to better understand how primary school teachers are coping with the increased proliferation of ICT in language teaching. In looking at this phenomenon, I develop
two distinct case studies where I analyze the use of technology in the classroom and draw
parallels to better comprehend how educators extract the benefits of ICT in English language
teaching.
In today's globalized world, language instructors around the world are constantly searching
for ways to learn from their counterparts in other countries. Due in part to the rapid expansion
of tourism, global business and the internationalization of education, English language appears to have established its presence in the national educational curricula worldwide. However, teachers in Finland and in South Korea, are still struggling to adequately equip their
students to face the challenges this 21st century is presenting on a local and global levels.
In addition to investigating the underlying reasons teachers in Finland and South Korea use
technology for language teaching, another goal of this study is that its findings will contribute
to the body of comparative education literature.
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Designing efficient learning experiences and pedagogical usability
for distance education
Annika Wiklund-Engblom, Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies
Luzilla Backa, Åbo Akademi University, The Faculty of Science and Engineering
Hasse Eriksson, Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

This study explores learning and teaching experiences of distance education design for a Master’s programme for engineers. The objective is to redesign the distance education so that
there are less technical constraints and the experiences of both students and lecturers are as
good as, or even better than traditional studies.
The research approach is described as educational design research, in which a design is improved through continuous evaluation. A new iteration of the design is developed based on
the findings from the first phase. The research methods used in the first phase were questionnaires measuring pedagogical usability and experiences of distance learners, as well as interviews with both students and teachers. Furthermore, media production experts evaluated the
setup of the classroom and the utilization of the technical equipment.
The findings show that challenges of the design relate to technical needs, learning needs, and
didactical needs. The next phase of the study is to develop a second iteration of the educational design, in which the three needs are targeted in order to make the design more effective and
efficient for both students and lecturers. The study will further our understanding of how to
design for a new learning culture for distance education built around the affordances of digital
tools.
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