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ABSTRAKTIT

I Historia, yhteiskuntatieto ja kansalaiskasvatus (pj. Jukka Rantala)
Tila: Aurora, sali 209

Kylmän sodan kiemuroissa: Yhdeksäsluokkalaisten historian tekstitaidot tarkasteltavana
Marika Manninen1 ja Ida Vesterinen2, Helsingin yliopisto1, Jyväskylän yliopisto2

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet uudistuivat vuonna 2016. Uusissa perusteissa korostuu
erityisesti kielitietoisen toimintakulttuurin rakentaminen perusopetukseen. Historian opetuksessa
painottuu entistä vahvemmin historiallisen ajattelun opettaminen. Keskeisenä osana ajattelutaitoi-
hin kuuluvat oppiaineelle ominaiset tekstitaidot: taito lukea ja tulkita historiallisia lähteitä sekä taito
selittää menneisyyden tapahtumia. Vaikka ajattelun taitojen opettaminen tuli osaksi opetussuunni-
telmaa ensimmäisen kerran jo vuonna 2004, on muutos kouluissa osoittautunut haasteelliseksi käy-
tännön opetuksen painottuessa edelleen oppiainesisältöihin ajattelutaitojen kustannuksella (ks.
esim. Ouakrim-Soivio & Kuusela, 2012; Rantala 2012; Rantala & van den Berg, 2013).  Tutkimukses-
samme tarkastellaan peruskoulunsa päättävien 9.-luokkalaisten historian tekstitaitovalmiuksia sekä
etsitään heidän vastauksistaan viitteitä tiedonalakohtaisten tekstitaitojen kehittymisestä. Tutki-
muksessamme yhdeksäsluokkalaisille teetettiin kylmään sotaan liittyviä dokumenttien analysointi-
tehtäviä. Vastauksia on kerätty kuudelta eri ryhmältä, yhteensä kolmelta paikkakunnalta. Tehtävissä
edellytettiin erityyppisten kuvallisten ja kirjallisten lähteiden analysointia sekä useamman doku-
mentin yhtäaikaista käsittelyä. Opetushallituksen vuonna 2011 teettämän selvityksen perusteella
juuri tämäntyyppiset omaa perustelua edellyttävät tehtävät tuottavat opiskelijoille erityisiä hanka-
luuksia.   Vastaavaa tehtäväpakettia ovat aiemmin teettäneet suomalaislukiolaisilla ja kalifornialai-
silla high school -opiskelijoilla professori Jukka Rantala ja kasvatustieteen tohtori, yliopistonlehtori
Anna Veijola. Artikkelimme siis täydentää omalta osaltaan kuvaa suomalaisnuorten historian teks-
titaidoista, ja sen tuottaman tiedon avulla voidaan tukea nuorten tekstitaitojen kehittymistä ja ar-
viointia. Lähestymme kerättyä tutkimusdataa aineistolähtöisesti. Analyysin tukena olemme käyttä-
neet Ashbyn (2005) sekä VanSledrightin ja Afflerbachin (2005) käyttämää luokittelua historian teks-
titaitojen tasoista.

Arjen tekoja vai ympäristökansalaisuutta? Opettajien käsityksiä ympäristövastuusta ja siihen
kasvattamisesta
Essi Aarnio-Linnanvuori, Helsingin yliopisto

Ympäristövastuullisuus voi olla yksilön tai yhteisön vastuullisuutta. Se voidaan ymmärtää vastuuna
menneistä teoista tai pyrkimyksenä toimia vastuullisesti tulevaisuudessa. Lisäksi se voi olla suoraa
tai epäsuoraa. (Jensen 2002.) Ympäristövastuun käsittäminen yksinomaan yksilön vastuuna on ko-
ettu ongelmalliseksi. Ympäristöongelmat ovat yhteiskunnallisia kysymyksiä, ja kirjallisuudessa onkin
kaivattu sekä ympäristövastuun että kasvatuksen politisoimista uudelleen. (Sund & Öhman 2014,
Kennedy & Boyd 2016.)  Vastuu ympäristöstä on pitkään ollut osa yleissivistävän opetuksen arvo-
pohjaa ja tavoitteita. Ympäristökasvatuksen kriittisen tradition, kasvatuksen ympäristön puolesta
(esim. Fien 2000), toteuttaminen yleissivistävässä opetuksessa olisi siis opetussuunnitelman linjan
mukaista. Traditiota on kuitenkin kritisoitu mm. indoktrinaatiosta: valmiin ajatusmaailman tarjoa-
misesta oppijalle kriittisen ajattelun taitojen sijaan (esim. Jickling 2009). Arvolatautuneen ympäris-
töaiheen käsittely asettaa opettajalle haasteen: millaista vastuullisuutta koulussa tavoitellaan ja
missä määrin opettajan sopii ottaa kantaa ympäristön puolesta?  Tarkastelen tutkimuksessani yh-



teiskunnan ja etiikan näkökulmia käsittelevien oppiaineiden opettajien tulkintoja ympäristövas-
tuusta ja sen opettamisesta peruskoulussa ja lukiossa. Tutkimusaineistoon kuuluu 13 opettajan tee-
mahaastattelut.  Haastateltujen käsityksissä ympäristövastuullisuudesta korostuivat ympäristötie-
toisuus sekä arjen pienet teot. Toisaalta yksityisen alueella olevan käsittelyä koulussa kyseenalais-
tettiin: osa opettajista ei halunnut kertoa omista arvoistaan tai tottumuksistaan, eikä oppilaiden
haluttu ahdistuvan ympäristövastuusta. Muina vaikuttamisen keinoina painottuivat viralliset vaiku-
tuskanavat sekä vaikuttaminen kouluyhteisön sisällä, tosin joitakin poikkeuksia oli. Tutkimuksen pe-
rusteella kriittisen ajattelun ihanne ja ympäristömyönteiset arvot saattavat näyttäytyä aineenopet-
tajalle ristiriitaisina tavoitteina. Oppilaan ympäristökansalaisuus ei opettajien käsityksissä näytä to-
teutuvan tässä ja nyt (Koskinen 2010) vaan vasta aikuisuudessa.

Avainsanat: ympäristökasvatus, ympäristövastuullisuus, kriittinen ajattelu, ympäristökansalaisuus

Satakunnan kivikausi Minecraftissa
Lauri Kemppinen, Turun yliopisto

Esihistorian opettamiseen käytetään peruskoulun aikana tavallisesti kuudesta kymmeneen tuntia.
Opettajan näkökulmasta esihistorian opettaminen poikkeaa monesta muusta kokonaisuudesta tai
epookista, koska käytettävissä ei ole tarinoita tunnetuista henkilöistä tai tapahtumista. Toisaalta
tämä jakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppiaineiden väliseen integrointiin, historiallisen tiedon
tuottamisen tarkasteluun ja opintoretkeen. Ainedidaktiikan näkökulmasta olennaista on kysymys
siitä, miten oppilaille tuotetaan käsitys sellaisesta elämänmuodosta ja ympäristöstä, mistä heillä ei
ole kokemusta.  Satakunnan kivikausi on Microsoft Minecraftin päällä toimiva tekstuuri- ja resurssi-
paketti eli MOD. Microsoftin ilmoituksen mukaan Minecraftin pelaajia on 100 miljoonaa. Eräs suo-
sion syistä on pelin muokattavuus; erilaisia pelaajien tuottamia ilmaisia modeja on saatavilla tuhan-
sia. Kivikausi -mod on Eero Kemppisen ohjelmoima ja yhdessä Turun yliopiston arkeologin oppiai-
neen kanssa suunniteltu laajennus Minecraft -peliin. Pelimaailma jäljittelee Panelian -lahden suistoa
noin 3500eaa.  Pelissä voidaan tutustua ympäristöön, valmistaa työkaluja, esineitä, vaatteita, suoja
ja kerätä ravintoa. Pelimuotoja on useita. Aloittelijalle helpoimmassa pelimuodossa suoritetaan teh-
täviä. Pelaajat voivat toimia joukkueena siten, että yhteistyöstä hyötyy koko "klaani". Koulukäytössä
opettaja näkee yksittäisten pelaajien tai joukkueiden pisteet ja pystyy sen avulla arvioimaan miten
peliaika on käytetty. Opettaja tai pelinjohtaja kykenee myös auttamaan pelaajia pelin sisällä, mikäli
haasteet ovat liian vaativia. Pelissä saadut kokemukset liitetään historialliseen kontekstiinsa pelita-
pahtuman jälkeen toteutetulla oppitunnilla, museovierailulla tai muinaistekniikka pajassa, missä
käydään läpi pelinaikaisia ratkaisuja ja tilanteita. Pelin rakentamisessa perusajatuksena on ongel-
malähtöisyys. Toinen lähtökohta on, että pelikokemuksesta jalostetaan toimintaa. Edellä kuvattuun
toimintaan liittyy kaksi erillistä oppimistapahtumaa. Pelaajalta edellytetään pelimekaniikan oppista
ja oppimista edellyttää myös pelimaailmassa tehtyjen havaintojen jalostaminen historiantiedoiksi.
Kumpaakin oppimisen sisältöä tutkitaan projektin aikana. Koehenkilöinä on ryhmä aikuisia (n=20) ja
yksi koululaisluokka (n=20). Peliaikaista toimintaa tutkitaan pelinauhoituksin, oppimista arvioidaan
alku ja loppumittauksin. Tiedonkeruu aloitetaan helmikuussa 2017.



II Historia, yhteiskuntatieto ja kansalaiskasvatus (pj. Jukka Rantala)
Tila: Aurora, sali 209

Totuuden periaate historiandidaktisena kysymyksenä
Virta, Arja, Turun yliopisto

Kysymys totuudesta ja luotettavan tiedon muodostamisesta niveltyy monin tavoin historian ope-
tukseen. Esityksessäni luon katsauksen siihen, miten totuuden problematiikka on läsnä historian
opetuksessa - sen taustalla ja ehkä reflektoimattomana opetuksen käytänteissä. Kysymys on toi-
saalta epistemologinen: onko mahdollista edes saavuttaa tosi kuva menneestä, ja kuinka ”tosi” ope-
tuksessa välittyvä pelkistetty kuva voi olla? Toisaalta haaste on yhteiskunnallis-poliittinen (onko
mahdollista kertoa totuus menneestä). Tämä liittyy historian käytön erilaisiin muotoihin, historiapo-
litiikkaan ja historiallisen identiteetin rakentamiseen. Kysymys on myös siitä, miten kouluopetus lin-
kittyy koulun ulkopuolella esitettyihin versioihin menneestä. Totuuden periaate tulee eri valoon
myös sen mukaan, millaisesta historian opetuksen virtauksesta on kyse: essentialistisesta vai taito-
painotteisesta.  Periaateongelmien lisäksi toden ja muunnellun tasapainottelu liittyy moniin vakiin-
tuneisiin käytäntöihin, joita havainnollistan muutamien empiiristen, osin tutkimuspohjaisten esi-
merkkien avulla. 1) Alakoulun historian opetus alkaa usein antiikin taruista, mutta ymmärtävätkö
oppilaat eron mytologian ja kaukaisen, osin tarunhohtoisen menneisyyden välillä? 2) Miten lapset
lukevat historiallista kuvakirjaa ja erottavat sadun ja toden? Tämä liittyy muutoinkin populaarin his-
toriakulttuurin hyödyntämiseen opetuksessa. 3) Mitä haasteita historiallisen empatian käsitteeseen
liittyy? 4) Lisäksi pohdin historiataitojen ja moniperspektiivisyyden merkitystä opetuksessa.

Väkivaltaisen ekstremismin ehkäiseminen yhteiskunnallis-kulttuurisen kasvatuksen haasteena
Jan Löfström, Helsingin yliopisto

Useissa Länsi-Euroopan maissa on viime vuosina keskusteltu siitä, millainen uhka väkivaltaiset ääri-
liikkeet ovat yleiselle turvallisuudelle ja demokratian vakaudelle. Väkivaltainen ekstremismi ilmiönä
ei ole uusi, mutta 2000-luvulla se on herättänyt huomiota muun muassa siksi, että ekstremistiset
sanomat voivat levitä Internetin ja sosiaalisen median avulla helposti ja siihen liittyy usein vahvoja
mielikuvia etenkin kulttuurisesta toiseudesta. On esitetty, että väkivaltaisen ekstremismin ehkäise-
minen kuuluu turvallisuus- ja poliisiviranomaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja opetus-
ja kasvatustyön ammattilaisille. Mutta mitä viimeksi mainituilta odotetaan ja olisi mielekästä odot-
taa? Eräs esillä ollut ajatus on ollut opettajien kouluttaminen tunnistamaan ekstremistiseen ajatte-
lun viitteitä oppilaissaan. Opettajien ammatillisen osaamisen vahvuusalueita ja koulun kasvatusteh-
tävää ajatellen jokin muu fokus olisi todennäköisesti hedelmällisempi. Tässä esityksessä tarkastelen,
miten väkivaltaisen ekstremismin ehkäiseminen voidaan ymmärtää etenkin yhteiskunnallis-kulttuu-
risen kasvatuksen haasteeksi ja mitä haasteen vastaanottaminen merkitsee kouluopetuksen ja laa-
jemmin koulujen toimintakulttuurin tasolla.

Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo historiassa? Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväes-
tön oppilaiden historian arvosanat, osoitettu osaaminen ja asenteet perusopetuksen päättövai-
heessa.
Najat Ouakrim-Soivio1, Juhani Rautopuro2, Johanna Saario2, Jukka Rantala1 ja Marko van den
Berg1, Helsingin yliopisto1, Jyväskylän yliopisto2

Koulutukseen liittyvää oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on määritelty eri ta-
voin eri aikoina. 1990-luvulta alkanutta ajanjaksoa on kuvattu mahdollisuuksien koulutuspolitiikan
ajaksi, jossa tasa-arvo nähdään muodollisesti yhtäläisten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvona.



Koulutus-järjestelmän tasa-arvoisuutta ja tasa-arvon toteutumista voidaan tarkastella perusopetuk-
sessa muun muassa oppimistulosten näkökulmasta: mikäli perusopetus toimii tasa-arvoisesti, ei tu-
losten pitäisi erota toisistaan sukupuolen, väestöryhmän tai alueen perusteella. Kun koulutuksen
tasa-arvo määritellään näin, yksilöiden väliset oppimistulosten erot ovat hyväksyttäviä ja luonnolli-
sia, mutta ryhmien väliset systemaattiset erot eivät ole.  Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden toteutumista on 1990-luvulta lähtien tarkasteltu systemaattisesti eri oppiaineiden oppi-
mistulosarvioinneissa. Tässä tutkimuksessa analysoidaan kanta-väestön ja maahanmuuttajataus-
taisten oppilaiden koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista historian oppiaineessa osoitetun osaa-
misen, arvosanojen ja oppilaiden asenteiden näkökulmista. Tutkimuksessa vastataan kysymykseen,
eroavatko maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppilaiden osaamistaso, arvo-
sanat ja asenteet historiassa toisistaan. Tutkimusaineisto koostuu perusopetuksen päättövaiheen
historian oppimistulosten arviointiaineistosta vuodelta 2011. Osallistujajoukosta (N=4720) maahan-
muuttajataustaisia oppilaita edustivat ne 176 oppilasta, jotka ilmoittivat äidinkielekseen jonkun
muun kuin suomen, ruotsin tai saamen. Päätuloksiksi saatiin, että kantaväestöön kuulu-vien ja maa-
hanmuuttajataustaisten oppilaiden koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu arvosanojen eikä myös-
kään historian osaamistason suhteen.  Myös oppilaiden asenteissa oli eroja sen mukaan, olivatko he
maahanmuuttajataustaisia vai kantaväestöön kuuluvia.

Avainsanat: Koulutuksellinen tasa-arvo, arviointi, perusopetus, historia


