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ABSTRAKTIT

I Filosofia ja elämänkatsomustieto (pj. Eero Salmenkivi)
Tila: Aurora, sali 121

Kohti tulkitsevaa katsomusten kohtaamista Nuorten kysymyksiä katsomukselliselle Toiselle
Anuleena Kimanen ja Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto

Katsomusten välisen dialogin edistäminen ja opettaminen on yksi tärkeä uskonnonopetuksen
tehtävä eri puolilla maailmaa, mutta tiedetään melko vähän siitä, miten valmiudet dialogiin
kehittyvät ja miten niitä kannattaisi opettaa. Tässä tutkimuksessa aihetta lähestytään tutkimalla
teini-ikäisten kiinnostusta erilaisia katsomuksia kohtaan sekä valmiutta esittää kysymyksiä asioista,
jotka heitä askarruttavat. Aineistonamme on kysely, johon osallistui 563 peruskoulun 7. - 9.-
luokkalaista pääkaupunkiseudulla. Heitä pyydettiin valitsemaan yhdeksästä vaihtoehdosta kuva,
jossa esiintyville henkilöille he halusivat esittää kysymyksiä. Tämän lisäksi heitä pyydettiin



kirjoittamaan kolme kysymystä, joihin he haluaisivat vastauksen. Vastaukset luokiteltiin
kokonaisuuksina sen mukaan, löytyikö niistä negatiivista suhtautumista henkilöiden katsomukseen,
uskonnollisen merkityksen kysymistä (tradition taso) tai henkilökohtaisen merkityksen kysymistä
(henkilökohtainen taso). Näiden väliin sijoittui myös joukko vastauksia, joissa oli vain yksinkertaisia
tietokysymyksiä, lisäksi jotkut oppilaista kysyivät suhtautumisesta muihin uskontoihin. Oppilaiden
taustatekijöiden kuten iän, sukupuolen, uskonnollisuuden ja uskonnolliseen moninaisuuteen
liittyvien aikaisempien kokemusten vaikutusta vastauksiin tullaan myös analysoimaan.

Kulttuurisen kestävyyden määrittyminen kasvatuksessa
Marja Laine, Helsingin yliopisto

Tutkimukseni tehtävänä on vastata kysymykseen kuinka kulttuurinen kestävyys määrittyy
kasvatuksessa. Kulttuurinen kestävyys mainitaan useissa kasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa (esim.
Esi- ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; Kestävää kehitystä edistävän
kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma), mutta yleisesti hyväksytty,
pedagogiset kysymykset huomioiva määritelmä puuttuu. Tähän mennessä kulttuurista kestävyyttä
on määritelty vain normatiivisesta, politiikkaohjelmia toteuttavasta näkökulmasta. Kuitenkin
koulujen toimintaa ohjataan noudattamaan kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita, vaikka
määritelmä kulttuuriselle kestävyydelle kasvatuksen kontekstissa puuttuu.   Tutkimuksessa
lähestytään kulttuurista kestävyyttä kasvatuksen näkökulmasta (kulttuurisen kestävyyden
määritelmistä katso esim. Soini & Kangas 2011, Soini & Birkeland 2014, Dessein, Soini, Fairclough,
Horlings 2015) ja sen saamia merkityksiä oikeutetun kestävyyden teoreettisen viitekehyksen kautta
(Agyeman 2013). Aineisto koostuu noin sadan asiantuntijan/kasvattajan työpanoksesta
kulttuurisesti kestävän kehityksen määrittelemiseksi ja edistämiseksi. Asiantuntijat ovat vastanneet
verkkokyselyyn (79 vastausta) sekä osallistuneet fokusryhmiin (6 kpl) sekä päiväkodin työntekijät
(14 päivähoitoyksikköä) ovat vastanneet kysely, jossa määritellään toimintoja, toiveita ja arviointia.
Tutkimuksen ajankohtaisuus todentuu yhteiskuntamme yhä moninaistuessa. Moninaistuminen
näkyy myös päiväkodeissa ja kouluissa. Keskusteluun ovat nousseet eri kulttuuriryhmien ja eri
katsomusten huomioimisen ohella suomalaisen kulttuuriperinnön tulevaisuus. Toisaalta aihe on
ajankohtainen myös Suomen kansallisten (mm. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus) ja
kansainvälisten (mm. Unescon maailmanperintökomission jäsenyys) sitoumusten valossa. Koska
kulttuurinen kestävyys on teemana esillä useissa kasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa, on oletettavaa,
että tutkimuksen vaikuttavuus on merkittävä.  Osa tutkimuksesta on julkaistu: Laine, M. 2016.
Culture in Sustainability - Defining Cultural Sustainability. Education, Discourse and Communication
for Sustainable Education 7(2), 52-67.

Peruskoulujen turvallisuustyön kehittämistarpeita
Katja Vallinkoski, Helsingin yliopisto

Koulujen turvallisuudesta on jo pitkään käyty laajaa keskustelua, mutta kasvatustieteellistä
tutkimusta aiheesta on kuitenkin tehty varsin vähän. Matti Waitisen (2011) väitöskirja on
ensimmäinen koulujen turvallisuuskulttuuria tutkiva suomalainen tutkimus. Waitinen kuvaa
helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuuria ja toteaa, että erot turvallisuustasoissa
selittyvät erilaisilla turvallisuuskulttuureilla. Tässä tutkielmassa tarkoituksena on selvittää,



minkälaisia ovat ne yleisimmät turvallisuustyön kehittämistarpeet, joita peruskouluissa kohdataan.
Tässä tutkimuksessa tutkittiin neljää peruskoulua ja niiden turvallisuudesta vastaavia ryhmiä.
Tutkimus suoritettiin mixed methods -tutkimuksena. Aineistonkeruun ensimmäinen vaihe oli
tutkimuskouluille lähetetty kyselylomake, jonka tarkoituksena oli orientoida koulujen
turvallisuusryhmän jäsenet käsiteltävään aiheeseen. Seuraava vaihe oli Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen kehittämän Tutor-turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin mukaisen
auditoinnin suorittaminen. Auditoinnin yhteydessä kertyi kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa:
strukturoidun ryhmähaastattelun osio tuotti tarkkoja arvoja koulun turvallisuuden tasosta ja
litteroitu keskustelu aiheen ympärillä tuotti aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin laadullista
aineistoa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että peruskoulujen turvallisuustyöstä löydetään
runsaasti kehittämiskohteita. Auditointien perusteella saatujen arvojen perusteella voidaan sanoa,
ettei yhdenkään kohteen kokonaistulos yltänyt lain tulkinnan kautta muodostettuun
vähimmäisvaatimukseen, eli perustaso kolmeen. Kehittämiseen liittyviä teema-alueita löytyi
seitsemän: dokumentaatioon, arjessa tehtävään yhteisölliseen turvallisuustyöhön,
riskienhallintaan, turvallisuuden omatoimiseen kehittämiseen ja varautumiseen, turvataitoihin ja
turvallisuuskoulutukseen, turvallisuusviestintään sekä sijaisten ja sidosryhmien huomioimiseen
liittyvät kehittämistarpeet. Vaikka neljän yksittäiskohteen tuloksia ei voida yleistää koskemaan
peruskouluja yleisesti, voi tuloksista saada ymmärrystä siitä, minkälaisia kehittämistarpeita
kouluista löydetään silloin, kun ulkopuolinen arvioija tarkastelee kouluissa tehtävää
turvallisuustyötä. Yleinen johtopäätös onkin, että turvallisuustyön tekemiseen ja sen kehittämiseen
on edelleen kiinnitettävä suurta huomiota.

II Filosofia ja elämänkatsomustieto (pj. Eero Salmenkivi)
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Filosofian oppiminen: Relevanssiarvioiden rooli
Anna-Mari Rusanen, Helsingin yliopisto

Lukion opetussuunnitelmassa (2016) painotetaan kriittisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen
oppimisen tärkeyttä. Tällaisessa oppimisessa on kyse vaativasta prosessista, johon vaikuttavat useat
eri tekijät. Tutkijat ovat korostaneet mm. metakognitiivisten tekijöiden merkitystä tällaiselle
oppimiselle (mm. Mason 1994; Brown 1987; Kuhn 1992; Chi 1997; Sinatra & Pintrich 2003).
Metakognitiivisilla tekijöillä viitataan oppijan kykyyn arvioida omien uskomusten tiedollisia tehtäviä,
niiden tiedollista hyödyllisyyttä ja merkittävyyttä, sekä oppijan valmiuksiin suunnitella ja ohjata
omia oppimis- ja ajatteluprosessejaan (esim. Brown 1987; Pintrich et al, 2000). Lisäksi
metakognitiivisiin taitoihin kuuluu kyky arvioida opittavan aineksen rakennetta ja sen
vaikeusastetta.  Kognitiivisesta näkökulmasta näiden kaikkien tekijöiden taustalla on mm. kyky
tunnistaa, arvioida ja hahmottaa eri tekijöiden relevanssia ts. oleellisuutta.  Oppijan kannalta on
olennaista, että oppija kykenee erottamaan oppimisen kannalta relevantit tekijät opittavasta
aineksesta, sekä oppimisen kannalta relevantit kognitiiviset toiminnot vähemmän oleellisista. Nämä
arviot ohjaavat oppimista ja sen etenemistä. Ne myös muuttuvat ja kehittyvät oppimisen myötä.
Tässä esityksessä tarkastelen filosofian oppimista nimenomaan relevanssiarvioiden kehittymisen
näkökulmasta. Pohdin esityksessä sitä, miten ja mistä syntyvät vaikeudet tunnistaa filosofian



oppimisen kannalta oleellisia tekijöitä, sekä analysoin sitä, millaisilla didaktisilla keinoilla opettaja
voi tukea oppijan relevanssiarvioiden suuntautumista.

Aineenopettajaopiskelijoiden reflektio
Eero Salmenkivi, Helsingin yliopisto

Esitys käsittelee reflektion käsitettä sekä sitä, miten aineenopettajaopiskelijat ymmärtävät sen.
Esitys perustuu tutkimushankkeeseen, joka on käynnistetty Helsingin yliopiston
opettajakoulutuslaitoksella vuonna 2008. Hankkeen tavoitteena oli kehittää aineenopettajien
koulutusta luomalla eri aineryhmissä erilaisia tapoja toteuttaa reflektiota. Erityisenä tavoitteena
opintojaksolla oli silloittaa opettajaopiskelijoiden siirtymistä kasvatustieteellisistä opinnoista
harjoitteluun. Katsomusaineiden aineryhmissä on jo vuodesta 2008 asti useimpina vuosina
reflektio-suoritukseen kuulunut opiskelijoiden noin tunnin mittaiset reflektio-haastattelut. Esitys
perustuu aineiston osalta näihin haastatteluihin sekä haastateltujen opiskelijoiden osana opintoja
tuottamaan kirjalliseen aineistoon. Mukana on filosofian opettajaopiskelijoita (N = 30) sekä
elämänkatsomustiedon ja uskonnon opiskelijoita (N = 10).  Reflektiota koskevassa teoreettisessa
analyysissa tarkastellaan filosofisen reflektion traditiota Platonin Kharmideesta ja Menonista viime
vuosisadalle asti. Erityistä huomiota kiinnitetään saksalaisen idealismin ja 1900-luvun
mannermaisen filosofian tapaan ymmärtää reflektio (ks. Gasché 1986). Kasvatustieteellistä
reflektion käsitettä (ks. Dewey 1910; Schön 1983, 1987; Beauchamp 2015) tarkastellaan erikseen ja
se suhteutetaan tähän tarkasteluun.  Tutkimuskysymyksenä on, miten opiskelijat ymmärtävät
reflektion käsitteen. Alustava tulos on, että opiskelijat omaksuvat kasvatustieteellisissä opinnoissa
käsitellyn reflektion käsitteen yliopistollisesta pääaineesta riippumatta.
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