
KOULUN ULKOPUOLISEN OPPIMISEN TEEMARYHMÄ (pj. Hannu Salmi) 

Tila: Aurora, Sali 229 

 

13.00–14.30 Sessio I 

 

13.00 Koulun ulkopuolinen oppiminen: johdanto 

13.10–13.30 Koulun ulkopuolinen oppiminen ja oppimisen kohde kriittisen tarkastelun 

kohteena   

Leena Käyhkö / Helsingin yliopisto 

 

13.30–13.50 Assessment of geometrical shapes in STEAM workshop activities: an interactional 

approach   

Teppo Jakonen, Tamás Péter Szabó & Kristóf Fenyvesi / Jyväskylän yliopisto   

 

13.50–14.10 Harrastustoiminta hyvinvoinnin edistäjänä: sopimuspalokunta ja sosiaalinen 

vahvistuminen 

Brita Somerkoski & Terhi Kivijärvi / Turun yliopisto  

 

14.10–14.30 Ilmiötöntä oppimista: Taito, tiede ja taito  

Hannu Salmi & Helena Thuneberg / Helsingin yliopisto  

 

ABSTRAKTIT 

 

Leena Käyhkö / Helsingin yliopsto 
Koulun ulkopuolinen oppiminen ja oppimisen kohde kriittisen tarkastelun kohteena  

Kritiikki luokkahuoneopetusta kohtaan kyseenalaistamalla instituution antaman opetuksen ja tuomalla 

keskusteluun kysymyksen, onko oppiminen vain koulun omaisuutta, on virittänyt tutkijoiden keskustelua 

oppimisympäristöistä, informaalisista ja formaaleista oppimisympäristöistä sekä koulun/oppimisen 

kaikkiallisuudesta aina elinikäiseen, avoimeen ja digitaaliseen oppimiseen.  Väitöstutkimuksessani (Käyhkö 

2015) tutkin koulua, joka toimii yhtenä edelläkävijänä koulun ja sen ulkopuolisen maailman kytkemisenä 

oppimiseen ja opettamiseen. Koulu sai alkunsa paikallisista ja yhteiskunnallisista muutoksista alueella. Sen 

toiminnasta toivottiin molemmin puolista hyötyä niin opiskelijoille kuin muille toimijoille. Itseohjautuva 

oppiminen, toimijuus sekä toiminnallisuus olivat pedagogian sekä johtamisen keskiössä. Kriittiseksi 

tarkastelun kohteeksi muodostui oppimisen kohde ja se, miten koulun avautuminen yhteiskuntaan lisää 

oppimisen kompleksisuutta.  Meneillään oleva tutkimus perustuu koulun ulkopuolella sijaisevaan 



yhteiskuntaa simuloivaan koulun ulkopuoliseen oppimisympäristöön, joka on levinnyt laajasti koko Suomen 

alueelle. Toiminnallisessa oppimisympäristössä vierailee 6. ja 9.  luokkalaisia. Tutkin, mitä koulutieto on 

yhteiskuntaa simuloivassa oppimisympäristössä ja mistä tieto muodostuu. Aineiston analyysissa käytän 

laadullisia menetelmiä, joilla tunnistetaan diskursiivisessa aineistossa ajattelun välineitä, 

käsitteenmuodostusta sekä merkitysjärjestelmiä. Pohdin kriittisesti tutkimusten avulla koulun ulkopuolista 

oppimista episteemisestä näkökulmasta. 

 

Teppo Jakonen, Tamás Péter Szabó & Kristóf Fenyvesi / Jyväskylän yliopisto   

Assessment of geometrical shapes in STEAM workshop activities: an interactional approach   

Hands-on activities are an important part of different kinds of problem-based pedagogies and the science, 

technology, engineering, art, mathematics education (STEAM) approach. They offer a way to explore and 

experience abstract scientific models, concepts and principles in practice, with the help of the body and the 

human senses. Multidisciplinary learning and STEAM activities pose several challenges in the assessment of 

learning processes and outcomes.   In this presentation, we offer an in-depth analysis of interaction during 

hands-on exploratory learning situations by drawing on video-recordings from a science & art workshop at a 

museum exhibition. In the workshop, 6th grade pupils are shown a real-life football and asked to reproduce 

its geometrical structure (which consists of pentagons and hexagons) by using the tubes and connectors of a 

4Dframe construction building set.  An activity that recurrently takes place in the workshop involves the 

comparison of the emerging tube-and-connector structure against the model football, which is a way to see 

whether or not the construction work is proceeding as it should. Our analytical focus is in these kinds of 

situations, more specifically on moments when pupils themselves notice (Schegloff, 2007; Kääntä, 2014) - or 

are instructed by the workshop teacher to notice - a discrepancy between their emergent construction and 

the model, and they begin to disassemble and reconstruct their structure. Our interest in investigating these 

data is that they can help understand better the interactional organization of peer assessment during 

exploratory learning and the ways in which mathematical/geometrical thinking is a social and embodied and 

thereby observable phenomenon. More specifically, we analyze what role noticing plays in processes of peer 

assessment.  References  Kääntä, L. (2014). From noticing to initiating correction: students epistemic displays 

in instructional interaction. Journal of Pragmatics, 66, 86105.  Schegloff, E. (2007). Sequence organization in 

interaction: A primer in conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Brita Somerkoski & Terhi Kivijärvi / Turun yliopisto  

Harrastustoiminta hyvinvoinnin edistäjänä:  sopimuspalokunta ja sosiaalinen vahvistuminen    

Syrjäytyminen on nimetty yhdeksi merkittävimmistä Suomen turvallisuutta heikentävistä näkökulmista. 

Toisaalta kiinnostus harrastustoimintaan on lisääntynyt. Työajan ulkopuolista aikaa on alettu kutsua vapaa-

ajan uraksi (leisure career). Tämän katsotaan ilmentävän elämän intressiä, josta rakentuu perusta 

sosiaaliselle identiteetille. Erityisesti nuorten on määriteltävä sosiaalista pääomaansa yhä uudelleen. 

Harrastuksille on keskeistä vapaaehtoisuus: nuoruuteen kuuluu itsenäisen elämän suunnasta päättäminen 

sekä paikan löytäminen maailmasta ja sosiaalisista rakenteista.  Opettajalla on merkittävä rooli lapsen ja 

nuoren vahvuuksien näkijänä ja innostajana. Koulu voi aktiivisesti ohjata lasta harrastustoimintaan.Tämä ei 

ole yksinkertaista, sillä harrastuksiin osallistuminen on kokonaisuudessaan tuotteistunut ja kaupallistunut 

nopeasti. Sopimuspalokuntaa voidaan pitää matalan kynnyksen harrastuksena edullisuutensa ja 

toiminnallisuutensa vuoksi. Tutkimus käsittelee tapauksena sopimuspalokuntatoimintaa, lasten ja nuorten 

sosiaalista vahvistamista ja harrastamisen merkitystä hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla on 

positiivisen psykologian alalta johdettu ajatus siitä, että osallistumalla voidaan parantaa nuorten 

hyvinvointia. Tarkoituksena on kuvata yhtä harrastusta ja sen hyvinvointia tuottavia piirteitä. 



Sopimuspalokuntaharrastuksen ohjaajille toteutettiin ensin kysely (n=178) ja lisäksi osa vastaajista osallistui 

teemahaastatteluun (n=17).  Keskeisiksi hyvinvointia kuvaaviksi käsitteiksi valittiin neljä: yhdenvertaisuus, 

osallisuus, kansalaistaidot ja päämäärätietoisuus.  Tutkimuksessa saatu kuva vahvisti ymmärrystä 

sopimuspalokuntatoiminnasta ryhmädynamiikkaan perustuvana osallistumisharrastuksena, jonka keskeisinä 

piirteinä on voimaannuttava osallisuus, turvallisuustaidot ja jaetut arvot. Lisäksi palokuntanuorisotoiminta 

jäsentyi yhteiskunnallisesti tarkasteltuna kansalaistoiminnaksi, jossa nuori voi toimia osana pelastustoimen 

järjestelmiä ja kartuttaa jokaiselle kansalaiselle tärkeää turvallisuusosaamista ja turvallisuuteen liittyviä 

kansalaistaitoja. Tutkimusmenetelmää voidaan soveltaa arvioitaessa harrastustoiminnan piirteitä 

hyvinvoinnin edistäjänä. Toivoa ja sosiaalista tukea sisältävä perusasetelma perustuu ryhmässä toimimiseen, 

luottamukseen ja mahdollisuuksien antamiseen. 

 

Hannu Salmi & Helena Thuneberg / Helsingin yliopisto  

Ilmiötöntä oppimista: Taito, tiede ja taito  

Tieteen, teknologian, taitojen ja matematiikan (STEM) opetuksen edistämisessä 2010-luvulla on keskeiseksi 

uudeksi lähestymistavaksi nousemassa taito- ja taideaineiden (STEAM) pedagogiikan hyödyntäminen 

(Burnard et al., 2017). Trendi on voimistunut sekä Euoroopassa (EU, 2015) että maailmanlaajuisesti erityisesti 

USA:ssa ja Aasiassa (Yakman & Lee, 2012).  Lisäketodellisuus (Augmented Reality; AR) soveltuu uusimman 

tutkimuksen mukaan erityisesti koulussa muutoin heikommin menestyville oppilaille  erityisesti pojille. He 

kurovat umpeen osaamiskuilua muihin nähden ainakin luonnontieteiden opetuksessa. Toisaalta myös 

koulussa hyvin menestyvät oppilaat saavat AR:n avulla lisähaastetta ja laatua oppimiseensa. Lisäketodellisuus 

eroaa virtuaalitodellisuudesta. Virtuaalitodellisuudessa kaikki on illuusiota. AR sitä vastoin luo täydennettyä 

todellisuutta lisäämällä visuaalisia elementtejä realistiseen, fyysiseen ympäristöömme. Tietotekniikan 

hyödyntämisestä oppimisessa puhutaan paljon. Valtaenemmistö kommenteista perustuu arjen 

anekdootteihin ja jokapäiväisiin kokoemuksiin. Siihen nähden tutkimuspohjaisia näyttöjä on varsin niukalti. 

Myös lisäketodellisuuden (Augmented Reality; AR) soveltaminen on yleistynyt ja siksi sen tutkimus sekä 

formaalin opetuksen että informaalin oppimisen piirissä on tärkeää. AR-interventioon osallistui 146 

kuudesluokkalaista. Analyysissä pyrittiin löytämään itseorganisoituvien karttojen klusterointimenetelmällä 

(Self-Organizing Maps = SOM) aiempia tuloksia täydentäviä oppilaiden alaryhmiä ja poikkeuksia. 

Klusterianalyysi täydensi tulosta tunnistamalla poikavaltaisen ryhmän, jossa oppilaat olivat erityisen 

kiinnostuneita tiedeoppimisesta sekä koulussa että lisäketodellisuuden avulla. Heikosta koulumenestyksestä 

huolimatta heidän motivoituneisuutensa johti näyttelyn jälkeisiin hyviin tietotuloksiin. Valitettavan iso osa 

tietotekniikkaan pohjautuvista oppimateriaaleista muistuttaa edelleenkin vain digitaaliseen muotoon 

siirrettyjä vanhanaikaisia rasti ruutuun työkirjoja. Uuden teknologian avulla voi ja pitää tehdä uudentyyppisiä 

oppimisratkaisuja eikä vain siirtää vanhaa tietoa uuteen formaattiin. Kehitämme malleja, jotka keskittyvät 

rajattuun aiheeseen. Tämä kehittää sekä tekemisen ja ajattelun taitoja sekä oppimaan oppimista. Tältä osin 

kritisoimme pinnallista ilmiö-opetusta, joka maalailee aasinsiltoja yhteismitattomien aiheiden välille.    

 

 


