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13.00 - 14.20 Sessio I  
 

13.00-13.20 Käsityönopettajien käsityksiä ja kokemuksia monimateriaalisen käsityön 
toteutuksesta 
Marja-Leena Rönkkö, Tellervo Härkki & Henriikka Vartiainen / Turun yliopisto, Helsingin yliopisto & 
Itä-Suomen yliopisto 
  
13.20-13.40 Eleet kollaboratiivisen suunnittelun opetuksen näkökulmasta 
Tellervo Härkki /Helsingin Yliopisto.  
  
13.40-14.00 Materiaalinen mallintaminen peruskoululaisten yhteisöllisessä 
suunnitteluprosessissa 
Varpu Yrjönsuuri / Helsingin Yliopisto 
 
 14.00-14.20 Yhteisopetuksesta käsin - käytännön haasteita ja uusien työtapojen oppimista 
käsityössä 
Eila Lindfors, Sofia Krapi & Marja-Leena Rönkkö / Turun yliopisto 
 
  
 

14.45- 16.25 Sessio II 
  

14.45-15.05 Kriittisen tutkimuksen yhdistäminen käsillä tekemiseen USA:n yliopiston 
käsityöopinnoissa 
Sirpa Kokko / Helsingin yliopisto  
 
 15.05-15.25 Kulttuuriperintökasvatusta Vanhassa Raumassa käsityön voimin 
Marja-Leena Rönkkö, Anna Kouhia & Juulia Pajarinen /Turun yliopisto, Helsingin yliopisto & 
Uramon koulu, Riihimäki 
 
15.25-15.45 Teknologisen lukutaidon opettaminen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa - 
pohdintaa aiemman tutkimuksen perusteella 
Eila Lindfors, Jyri Lehtonen, Juha Raitinpää & Saija Tanhuanpää /Turun yliopisto 
  
15.45-16.05 Tekniikan alan opettajien arviointiosaamisen kehittäminen 
Sonja Niiranen / Tampereen yliopisto 
 
16.05-16.25 Sukupuolistereotypiat ja ennakkoluulot pienten lasten teknologiakasvatuksessa 

Jyri Lehtonen & Eila Lindfors / Turun yliopisto 
 
 

 



ABSTRAKTIT 

Marja-Leena Rönkkö, Tellervo Härkki & Henriikka Vartiainen / Turun yliopisto, Helsingin yliopisto & Itä-
Suomen yliopisto 
Käsityönopettajien käsityksiä ja kokemuksia monimateriaalisen käsityön toteutuksesta  

Käsityöoppiaineen toteutuksessa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet laajaa keskustelua monilla 

areenoilla. Keskeiseksi keskustelun teemaksi on noussut monimateriaalisuuden käsite. Tässä 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään käsityötä opettavien opettajien ja käsityönopettajiksi 

opiskelevien käsityksiä monimateriaalisuudesta. Tutkimusaineisto on kerätty INNOKOMP-hankkeessa 

mukana olevilta käsityötä opettavilta opettajilta ja käsityönopettajiksi opiskelevilta lukuvuosien 20172018 

ja 20182019 aikana. Aineistoa on kerätty kahdella tavalla: sähköisellä kyselylomakkeella (n(opettajat)=30, 

n(opiskelijat)=42) sekä haastattelemalla (n(opettajat)=12). Tutkimusaineisto on analysoitu laadullisen 

sisällönanalyysin avulla. Tavoitteena on ollut selvittää, miten opettajat määrittelevät monimateriaalisuuden 

käsitteen, millaisia kokemuksia ja tuntemuksia heillä on monimateriaalisesta käsityöstä ja miten 

monimateriaalisuus näyttäytyy opetuksessa. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajat määrittelevät 

monimateriaalisuuden useiden tai erilaisten materiaalien sekä teknologioiden käyttämisenä. Toisille 

päänvaivaa aiheuttaa se, pitääkö jokaisen työn olla monimateriaalinen, ja edellyttääkö monimateriaalisuus 

nimenomaisesti pehmeiden ja kovien materiaalien yhdistämistä. Monet myös korostavat, että 

monimateriaalisuus ei ole käsityössä uusi asia. Monimateriaalisuus koetaan toisaalta mahdollisuutena ja 

toisaalta uhkana: toisille se antaa mahdollisuuden toteuttaa opetusta oppilaslähtöisesti, kun taas osa kokee 

sen teennäisenä tai epätarkoituksenmukaisena tapana suunnitella ja valmistaa käsitöitä. Se, että 

opiskelijoiden kokemukset olivat opettajia negatiivisemmat osoittaa, että kyseessä ei ole pelkästään 

täydennyskoulutuksen haaste, vaan toimenpiteitä tarvitaan myös opettajankoulutuksen puolella.  

Avainsanat käsityö, monimateriaalinen käsityö, InnoKomp 

 

Tellervo Härkki / Helsingin Yliopisto 

Eleet kollaboratiivisen suunnittelun opetuksen näkökulmasta  

Miksi emme käytä eleitä systemaattisemmin suunnittelun opettamisessa? Eleiden monia hyötyjä 

matematiikan opettamisessa on tutkittu jo muutama vuosikymmen (Singer, 2017), mutta suunnittelun 

opettamisessa eleitä on tutkittu vain vähän. Suunnittelussa eleiden hyöty ei rajoitu vain niiden rooliin 

yhtenä rikkaana viestintäkeinona kielen rinnalla. Oleellisempia ovat eleiden hyödyt kolmiulotteista 

hahmottamista tai kehollista kokemustietoa tarvittaessa (Alibali, 2005; Streeck, 2009): eleet auttavat 

ajattelemaan (Kita, Alibali & Chu, 2017).   Kolmiulotteisuutta ja kehollista tietoa tarvitaan suunnittelussa 

muun muassa  muodonantoon, materiaalien valintaan ja työstämiseen erilaisiksi malleiksi. Keholliseen 

kokemustietoon lukeutuu myös erilaisten esineiden käyttötapojen ja mahdollisuuksien kehollinen 

tuntemus. Härkin (2018) tutkimuksessa käsityönopettajiksi opiskelevien eleet liittyivät edellä mainittuihin 

suunnittelun keskeisiin kysymyksiin, mutta monipuolisesti myös muihin tarkoituksiin ja merkityksiin. 

Saatujen empiiristen tulosten vertailu aiempien eletutkimuksen löydösten kanssa herätti kysymyksen: 

voisimmeko hyödyntää tätä kehollista ajattelun kanavaa järjestelmällisemmin suunnittelun opettamisessa? 

Toisaalta, elehtiminen on hyvin yksilöllinen tapa: toiset elehtivät runsaasti ja toiset tuskin lainkaan. Jos 

elehtiminen on spontaania, voiko siihen puuttua luontevalta tuntuvalla tavalla?   Esitys tiivistää 

kollaboratiivisen suunnittelun näkökulmasta keskeiset nykytutkimuksen tunnistamat elehtimisen hyödyt, 

eleistä matematiikan opetuksesta saatuja kokemuksia sekä tämän hetkisen käsityksen siitä, millaiset oppijat 



(eniten) hyötyvät elehtimisestä.  Lähteet:  Härkki, T. (2018). Handling Knowledge: Three perspectives on 

embodied creation of knowledge in collaborative design. Väitöskirja, Helsingin Yliopisto.  Kita, S., Alibali, M. 

W. & Chu, M. (2017). How Do Gestures Influence Thinking and Speaking? The Gesture-for-

Conceptualization Hypothesis. Psychological Review, 124(3), 245266.  Singer, M. (2017). The function of 

gesture in mathematical and scientific discourse in the classroom. Teoksessa C. R. Breckinridge, M. W. 

Alibali, K. K. Spencer (Toim.), Why Gesture?: How the Hands Function in Speaking, Thinking and 

Communicating, (pp.317-330).  Amsterdam: John Benjamins.  Streeck, J. (2009). Gesturecraft: The manu-

facture of meaning. Amsterdam: John Benjamins. 

 

Varpu Yrjönsuuri / Helsingin Yliopisto  

Materiaalinen mallintaminen peruskoululaisten yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa   

Peruskoulussa toteutettavat keksintöprojektit mahdollistavat luovaa ongelmanratkaisua ja tekemällä 

oppimista. Projekteissa abstraktit ideat tuodaan konkreettiseen muotoon esimerkiksi testaamalla 

materiaaleja ja kehittämällä mallinnuksia. Tässä tarkastelen materiaalista mallintamista kolmesta 

näkökulmasta. 1) Mallintaminen ajattelun apuna: materiaalin käsittely mahdollistaa kehollista ajattelua ja 

tuo idean iteratiivisen kehittämisen näkyväksi. 2) Mallintaminen sosiaalisena välittäjänä: materiaalinen 

esimerkki voi tukea sanallistamista ja olla mukana ryhmätyön organisoinnissa, kuten työnjaossa. 3) 

Materiaalisuus prosessin säätelyssä: keksinnön materiaaliset ominaisuudet sekä oppilaiden käsityötaidot 

rajoittavat, inspiroivat ja ohjaavat suunnitteluprosessia.  Materiaalisuutta on tutkittu aiemmin pääasiassa 

osana aikuisten suunnittelua, ja tutkimusta peruskoululaisten materiaalisesta työskentelystä on vain vähän. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kuvailla millaisia rooleja materiaalisella mallintamisella on 

peruskoululaisten yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa. Helsinkiläisen peruskoulun viidennellä luokalla, 

osana Co4Lab-tutkimushanketta, toteutettiin keksintöprojekti, jossa suunnitteluhaasteena oli kehittää 

ratkaisuja arjen ongelmiin. Tämän tutkimuksen aineisto koostui kolmen pienryhmän työskentelyn 

videoinneista. Analysoitavaksi valitsin yhteensä kuusi mallintamiseen keskittyvää työskentelykertaa. 

Videoaineiston analysoin kolmitasoisesti edeten yleiskuvan hahmottamisesta merkityksellisten tilanteiden 

valinnan kautta yksityiskohtaiseen mikroanalyysiin.   Tuloksissa ilmeni, että oppilaat hyödynsivät 

mallinnusta ideoinnissa, yhteistyössä ja käytännön työskentelyn ongelmanratkaisussa. Materiaalisuus tuli 

näkyväksi ajattelun apuna, kun oppilaat testasivat ideoita ja rakentamisen ratkaisuja materiaaleilla, tai 

käsittelivät mallinnusta ideointikeskustelun lomassa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa materiaaleja 

käytettiin sanallistamisen tukena sekä ryhmätyön jäsentämisessä. Haasteilta ei kuitenkaan vältytty, sillä 

mallintaminen oli hidasta ja työlästä, työnjako epätasaista ja mallinnus nousi pääosaan yli suunniteltavan 

keksinnön. Peruskoululaisten materiaalinen työskentely vaatii siis tukea opettajalta ja oppimisympäristöltä, 

jotta materiaalisuuden suunnittelua rikastuttava ja tukeva potentiaali pääsee esiin. 

 

Eila Lindfors, Sofia Krapi, Marja-Leena Rönkkö / Turun yliopisto  

Yhteisopetuksesta käsin -  käytännön haasteita ja uusien työtapojen oppimista käsityössä    

Aikaisemman tutkimuksen mukaan kehittyneessä käsityön yhteisopetuksessa on keskeistä kokonaiseen 

käsityöprosessiin pyrkivä vuorovaikutteinen ja yhteisvastuullinen opetuksen suunnittelu, toteutus ja 

arviointi. Yhteisopetuksen alkuvaiheessa opettajat eivät vielä hahmota oppimistehtävien ja kokonaisen 

käsityön yhteyttä, eivätkä pysty tukemaan erityisesti haastavien oppilaiden motivaatiota. Tässä 



tutkimuksessa pyritään ymmärtämään aikaisempaa syvällisemmin opettajien kohtaamia haasteita ja 

mahdollisuuksia yhteisopetuksen alkuvaiheessa useasta eri koulusta kerättyyn aineistoon nojaten, jotta 

opettajille voidaan kehittää väline yhteisopetuksen arviointiin ja kehittämiseen. Tutkimuksessa 22 käsityötä 

opettavan opettajan haastatteluaineistoa analysoidaan teemoittelemalla. Tutkimusaineisto koostuu 

opettajien litteroiduista yhteishaastatteluista, jotka toteutetaan lukuvuoden 2018-2019 aikana 2-3 

opettajan ryhmissä yhteisopettajuuden kehittämisen aloittaneissa kouluissa osana INNOKOMP-hanketta. 

Tutkimustulokset osoittavat, että opettajat kokevat yhteisopettajuuden käsityössä voimavarana ja toinen 

toiselta oppimistapahtumana. Yhteinen toiminta helpottaa ja antaa opettajille varmuutta opetuksen 

suunnittelussa, oppilaiden suunnittelu- ja valmistusprosessien ohjaamisessa sekä oppilasarvioinnissa. Tämä 

edellyttää ennen kaikkea yhteisen suunnitteluajan organisoimista. Toisaalta yhteisen ajan ja 

toimintatapojen löytymien vaatii uudenlaista ajattelua, yhteistyökykyä ja yhteistoiminnallisuutta.    

Avainsanat yhteisopetus, käsityö, perusopetus, yhteishaastattelu, yhteissuunnittelu 

 

Sonja Niiranen / Tampereen yliopisto 

Tekniikan alan opettajien arviointiosaamisen kehittäminen 

Opetusosaamisen kehittäminen opetus- ja ohjaustehtävissä on jatkuvaa pedagogisen ajattelun haastamista. 

Yliopistopedagogisilla koulutuksilla on keskeinen rooli opettajien pedagogisen ajattelun ja kehittämisen 

virittämisessä. Opintojen tavoitteena on vahvistaa pedagogista asiantuntijuutta itsereflektion ja 

kollegiaalisen yhteistoiminnan kautta. Opinnoissa rakennetaan tutkivaa ja kehittävää suhdetta 

opettajuuteen omien kokemusten ja teoreettisten näkökulmien vuoropuhelun kautta, sekä vahvistetaan 

kykyä osallistua yhteisön pedagogiseen keskusteluun ja yhteisöllisyyden edistämiseen.  Tampereen uudessa 

yliopistossa järjestetään keväällä 2019 yliopistopedagogisten opintojen kurssi Opetuksen suunnittelu ja 

oppimisen arviointi tekniikan alan yliopisto-opinnoissa (5op). Opintojaksolla tarkastellaan opetuksen 

suunnittelua ja arviointia käytännön kurssisuunnittelusta opetussuunnitelmatyöhön. Lähtökohtana on 

tarkastella osaamisperustaisuuden ja tekniikan alan työelämälähtöisyyden periaatteita opetuksessa ja 

arvioinnissa. Opintojakson aikana osallistujat analysoivat omaan opetukseensa kuuluvan kurssin nykytilaa, 

sekä laativat suunnitelman sen kehittämisestä. Opintojakson osaamistavoitteina on analysoida ja soveltaa 

oppimisteorioita omaan pedagogiseen toimintaan, sekä syventää ymmärrystä oppimista tukevista toiminta- 

ja arviointitavoista. Lisäksi osallistujat harjaantuvat laatimaan osaamisperustaisuuteen pohjautuvia 

arviointikriteerejä ja soveltamaan niitä oppimisen arvioinnissa, sekä kehittämään omaa pedagogista 

ajatteluaan huomioiden tieteenalansa erityiskysymykset.  Tutkimuksissa on tunnistettu laadullisia eroja 

siinä, miten yliopiston opettajat lähestyvät opetustaan (approaches to teaching). Opettajien käyttämät 

opetus-, työskentely- ja arviointimenetelmät kuvastavat, millaisia aikomuksia tai tavoitteita opettajilla on 

opetuksessaan ja millaisia oppimisprosesseja ja strategioita he ottavat käyttöön kursseillaan. Nämä 

lähestymistavat vaikuttavat siten myös siihen, miten heidän opiskelijansa opiskelevat ja lopulta myös 

opiskelijoiden oppimiseen. Pohdin esitelmässäni arviointiajattelun kehittämisen teemoja tekniikan alan 

yliopisto-opetuksessa. 

 

Sirpa Kokko / Helsingin yliopisto  

Kriittisen tutkimuksen yhdistäminen käsillä tekemiseen USA:n yliopiston käsityöopinnoissa  



Tarkastelen esityksessäni yhdysvaltalaisen yliopiston taidealan opintoihin kuuluvien tekstiilikäsityökurssien 

pedagogiikkaa, jossa yhdistettiin kriittistä tutkimusta käsillä tekemiseen. Opiskelijat oppivat tekstiilityön 

perustekniikoita ja perehtyvät niihin liittyviin materiaalisiin, teknologisiin, yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja 

historiallisiin seikkoihin. Heitä ohjattiin pohtimaan näitä seikkoja omissa tekstiilitaideprojekteissaan, joissa 

he myös ottivat kantaa tärkeinä pitämiinsä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin seikkoihin niin kutsutun 

kriittisen tutkimuksen (critical research) hengessä. Seurasin kursseja syyslukukauden 2018 aikana 

etnografisen tutkimuksen mukaisesti havainnoiden ja muistiinpanoja tehden. Esitykseni perustuu näihin 

havaintoihin sekä kurssin opettajan haastatteluun. Aineiston analyysi on vasta aluillaan, mutta tuon 

esityksessä esille opettajan keskeisinä pitämiä arvoja tämänkaltaisen käsillä tekemisen ja siihen liittyvän 

pedagogiikan taustalla. Tarkastelen myös toteutetun pedagogiikan erityispiirteitä sekä pohdin 

tämänkaltaisen lähestymistavan mahdollisuuksia Suomen käsityöopinnoissa. Olisiko meillä mahdollisuuksia 

ja tarvetta yhdistää käsillä tekemiseen kriittistä tutkimusta ja arvojen pohdintaa selkeämmin? 

 

Marja-Leena Rönkkö, Anna Kouhia & Juulia Pajarinen /Turun yliopisto, Helsingin yliopisto & Uramon 

koulu Riihimäki 

Kulttuuriperintökasvatusta Vanhassa Raumassa käsityön voimin   

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että kulttuurikasvatus vaatii toiminnallisuutta ja aktivointia 

onnistuakseen. Tämä edellyttää sellaisten menetelmien valitsemista, jotka tukevat tekijöiden sitouttamista 

vuorovaikutukseen sekä mahdollistavat tekemällä oppimisen ja henkilökohtaisten tulkintojen esille 

tuomisen. Tässä artikkelissa kuvataan LiviHeri - Living with Cultural Heritage -hankkeen toteuttamista 

kotimuseo Marelassa käsityöpajoissa marraskuussa 2017. Käsityöpajat toteutettiin Turun yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksen, Rauman kampuksen käsityökasvatuksen syventävien opintojen yhteydessä. 

Käsityö toimintakyvyn ylläpitäjänä ja kehittäjänä opintojakson yhdeksi teemaksi valittiin kulttuuriperinnön 

elävöittäminen ja kulttuuriperintötietouden lisääminen. Opintojakson aikana kolme käsityöna 

aineenopettajaopiskelijaa järjestivät opintojakson aikana Ikkuna aarteisiin  Vanhan Rauman perintö 

käsityötaiteena työpajan. Pajan pilotointi toteutettiin Rauman normaalikoulun käsityökerhossa 1012 -

vuotiaille kerholaisille. Kotimuseo Marelan työpajan lopputuloksena syntyi ainutlaatuinen neulahuovutettu 

ikkunankehys, joka kuvaa Vanhan Rauman yksityiskohtia pajalaisten kokemana.  Aineistona ovat tutkijan 

etnografinen päiväkirja, projektin aikana otetut valokuvat sekä sähköinen kyselylomake (n=18). 

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että avoin käsityöpaja soveltuu kulttuuriperintökasvatuksen ja 

yhteisöllisyyden edistämiseen ja sen avulla voidaan tukea kulttuuriperintötietoisuutta. Avoimessa 

käsityöpajassa käytetyt monipuoliset käsityötekniikat mahdollistavat toteutuksen kaikenikäisille 

sukupuolesta riippumatta. 

 

Eila Lindfors, Jyri Lehtonen, Juha Raitinpää & Saija Tanhuanpää / Turun yliopisto  

Teknologisen lukutaidon opettaminen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa– pohdintaa aiemman 

tutkimuksen perusteella  

Jo pienten lasten elinpiiri teknologisoituu eksponentiaalisesti.  Ohjelmointiin, robotiikkaan ja automaatioon 

liittyvä ymmärrys on jatkossa osa lasten arkielämää. Teknologian käyttäminen altistaa vaaroille, ellei 

teknologiaa hyödynnetä kriittisesti. Teknologinen lukutaito on tässä avainasemassa. Henkilö on 

teknologisesti lukutaitoinen, kun hän ymmärtää, mitä teknologia on, miten sitä luodaan, kuinka se muovaa 



yhteiskuntaa ja kuinka yhteiskunta muovaa teknologiaa. Teknologisesti lukutaitoinen henkilö kykenee 

käsittelemään teknologiaan liittyvää tietoa realistisesti, muodostamaan siitä mielipiteitä ja olemaan sen 

suhteen objektiivinen. Tutkimuksessa tarkastellaan 5-8-vuotiaiden lasten teknologisen lukutaidon 

opettamista aiempaan tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuihin tutkimuksiin perustuen (N=10). Tutkimus 

on osa InnoPlay 2018-2021 -hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää  5-8 -vuotiaiden lasten 

käsityö- ja teknologiaoppimista sekä tähän tähtäävää opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Aiempi 

vanhempien lasten opettamiseen liittyvä tutkimus antaa viitteitä, että opettajien on vaikea tunnistaa ja 

ymmärtää teknologisia rakenteita ja ilmiöitä. Opettajilta puuttuu sisällöllistä ja pedagogista osaamista 

opetuksen tueksi, mikä selittää osaltaan mallista opettamisen kulttuuria lasten luovuutta ja kekseliäisyyttä 

painottavien projektien toteuttamisen sijaan. Käsillä olevan teoreettisen tutkimuksen tavoitteena on 

muodostaa kokonaiskuva teknologisen lukutaidon opettamisen haasteista ja mahdollisuuksista 5-8-

vuotiaiden lasten ikäryhmää ajatellen. Tulokset antavat viitteitä, että opettajankoulutusta teknologisen 

lukutaitoon liittyen tulisi toteuttaa nykyistä enemmän työelämäkontekstissa. Tällöin opettajat ja 

opettajaopiskelijat pääsisivät soveltamaan teoreettista tietoa teknologian opettamiseen käytännössä ja 

saisivat siihen tutkimukseen perustuvaa ohjausta. Tämä olisi omiaan tukemaan opettajien osaamisen 

kehittämistä samalla, kun ikäryhmän lasten teknologinen lukutaito kehittyisi osana opettamisen kulttuurin 

muutosta kohti luovaa ongelmanratkaisua tukevia teknologiaprojekteja. Asiasanat: teknologinen lukutaito, 

varhaiskasvatus, alkuopetus, opettajankoulutus 

 

Jyri Lehtonen, Eila Lindfors / Turun yliopisto 

Sukupuolistereotypiat ja ennakkoluulot pienten lasten teknologiakasvatuksessa 

Teknologiakasvatus on tullut osaksi koulujen kansallisia opetussuunnitelmia viimeisten kahdenkymmenen 

vuoden aikana lähes kaikissa kehittyneissä maissa ja laajentunut koskemaan päivähoitoikäisten lasten 

opetusta 2010-uvulla. Suomessa teknologiakasvatus ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 

opetuksessa ovat osa kansallisia, vuonna 2016 voimaantulleita, esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita ja vuonna 2018 voimaantulleita varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. 

Aiemman tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen opettajat kokevat 

teknologiakasvatuksen tärkeäksi osaksi nykyaikaista opetusta, vaikka se nähdään vaikeasti ymmärrettävänä 

ja ei-kiinnostavana kokonaisuutena. Yhtenä syynä voidaan pitää teknologiseen kompetenssiin liittyvien 

ennakko-oletusten sukupuolittuneisuutta ja pienimpien lasten opettajakunnan naisvaltaisuutta. On 

todettu, että tyttöjen teknologian käytölle asettamat tavoitteet poikkeavat poikien tavoitteista 

merkittävästi. Teknologiaa kuitenkin opetetaan usein hyvin maskuliinisiksi koettavista lähtökohdista. 

Pienten lasten opettajilla esiintyy ennakkoluuloja teknologiaa ja sen opettamista kohtaan. Tätä voidaan 

selittää heidän omilla kouluaikaisilla, usein negatiivisilla kokemuksilla. 

Tämä tutkimus esittelee päiväkoti- ja alkuopetusikäisten lasten ja heidän opettajiensa sukupuolen 

vaikutusta teknologiaoppimiseen ja teknologiaopetuksen muotoihin sekä heidän teknologiaan liittämiään 

ennakkoluuloja. Tutkimuksen aineistonkeruu perustuu narratiivisen kirjallisuuskatsauksen menetelmään. 

Tutkimukseen valitut artikkelit on poimittu 1666 haetun artikkelin joukosta, joista 127 koski pienten lasten 

teknologiaoppimista ja 10 erityisesti sukupuolen vaikutusta teknologian opetuksessa ja 

teknologiaoppimisessa. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. 



Tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä on, että kohdentamalla resursseja pienten oppijoiden ja heidän 

opettajiensa koulutukseen voitaisiin vastata työmarkkinoiden ja jatkokoulutuksen asettamiin haasteisiin; 

sekä opiskelijoiden teknologisille aloille suuntautumiseen yleensä että ennen kaikkea tyttöjen ja naisten 

suuntautumiseen kyseisille aloille. Tämän tutkimuksen 

tulokset voivat kannustaa opettajakouluttajia huomioimaan koulutuksen suunnitellussa, teknologisten 

alojen sukupuolittuneisuuden, lapsen sukupuolistereotypioiden rakentumisen ja varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa toimivien opettajien mahdolliset teknologiaan liittyvät ennakkoluulot. 
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