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ABSTRAKTIT 

 
Anna Veijola & Matti Rautiainen / Jyväskylän yliopisto  
”Tämä ulkopoliittinen linja saattoi olla ratkaiseva niitti”: historiallinen perusteleminen lukiolaisten 
teksteissä 
 
Historiallista perustelemista pidetään keskeisenä taitona kaikkien kouluhistorian tavoitteiden näkökulmista, 
olipa kyse sitten historian sisältöjen, taitojen tai yhteiskunnallisen näkökulman opiskelemisesta. 
Esityksessämme tarkastelemme lukiolaisten (N = 24) historiallista perustelemista. Suunnittelimme ja 
toteutimme tutkivaan oppimiseen perustuvan lukiokurssin, jossa opiskelijat etsivät runsaan primääri- ja 
sekundääriaineiston avulla vastausta kysymykseen ”Kuka tai ketkä yrittivät murhata presidentti Kekkosen 
Kultarannassa juhannuksena 1957”. Tarkastelemme lukiolaisten historiallista perustelemista kurssilta 
keräämiemme ryhmissä kirjoitettujen väli- ja loppuraporttien avulla. Aineisto on analysoitu käyttäen Jannet 
van Drierin sekä Carla von Boxtelin (2008) kehittämää historiallisen perustelemisen (historical reasoning) 
kehikkoa, jonka mukaan historiallinen perusteleminen koostuu kuudesta osa-alueesta: historiallisen 
kysymysten esittäminen, lähteiden käyttö, kontekstualisointi, argumentaatio, oppiaineen käsitteiden käyttö 
ja meta-käsitteiden käyttö. Keskitymme tarkastelemaan erityisesti lähteiden käyttöä, historiallisen tilanteen 
kontekstualisointia sekä sitä, millaisiin historian metakäsitteisiin lukiolaisten menneisyyttä koskevat 
selitysmallit pohjautuvat.   
 
 
 
Mikko Puustinen & Amna Khawaja / Helsingin yliopisto   
Kunnianhimoiset tavoitteet, perinteinen todellisuus – havainnoimassa historian tekstitaitoja 
suomalaisissa luokkahuoneissa  
 
Historianopetuksessa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, on opetussuunnitelmatasolla siirrytty pois 
pelkkien faktojen siirtämisestä ja siirrytty kohti historiallisen ajattelun opettamista. Uusimmassa 
perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2014) on ensimmäistä kertaa esitelty historian tekstitaitojen 
käsite. Tällä tarkoitetaan kykyä tutkia ja tulkita lähteitä ja käyttää historian tiedonalalle tyypillisiä prosesseja 
kuten lähteiden taustoittamista, kontekstualisointia ja vertailua.  Historian tekstitaitoihin liittyvät myös 
kriittinen lukutaito sekä kyky havaita lähteiden tuottajien intentioita. Näitä historian tekstitaitoja tulisi 
harjaannuttaa alakoulusta aina lukiotasolle asti. Tutkimuksessamme kartoitamme, millaisia tekstejä 
luokkahuoneissa käytetään. Koska tekstikäsityksemme on laaja, katsomme teksteihin kuuluvan kirjoitettujen 
tekstien lisäksi myös esimerkiksi valokuvat, maalaukset, esineet, äänitteet ja kuvatallenteet. Tekstityyppien 
lisäksi tutkimme, millaisia työtapoja ja opettajan ohjeistusta tekstien käsittelyyn liittyy. Tavoitteena on 
toisaalta saada tietoa luokkahuoneessa tapahtuvasta toiminnasta ja toisaalta ymmärtää opettajien ajattelua 
opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyen. Tutkimukseen osallistuu yhdeksän alakoulun 
opettajaa ja seitsemän lukio-opettajaa pääkaupunkiseudulta. Jokaista opettajaa havainnoidaan esitestatun 
havainnointivälineen avulla, jolla keräämme sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Havainnointikertoja 
jokaiselle opettajalle on alakouluissa 8 ja lukioissa 5. Havainnoinnin lisäksi opettajia haastatellaan 
havainnointijakson päätteeksi. Alustavien tulosten perusteella näyttäisi siltä, että opettajat käyttävät 
tekstejä ennen kaikkea faktatiedon välittämiseen sekä jo kerrotun asian havainnollistamiseen. Vain harvoin 
tekstien kanssa työskennellään historian tiedonalalle tyypillisin tavoin. Työtavoissa hallitsevana on opettajan 
luentomainen esitys niin alakouluissa kuin lukioissakin. Esimerkiksi keskustelevia työtapoja kuten koko  
luokan keskustelua tai ryhmäkeskusteluja käytetään harvakseltaan. 
 
 



 
Matti Rautiainen & Anna Veijola / Jyväskylän yliopisto 
”Minulla ei ole kokemusta kapinoinnista”– historiallinen empatia historian oppimisessa   
 
Historiallinen empatia on ollut osa historiapedagogiikkaa 1900-luvun lopulta alkaen. Myös Suomessa 
historiallinen empatia on kirjattu opetussuunnitelmaan. Historiallisen empatian käyttö perustuu ajatukseen 
mielikuvituksesta lapsen vahvuutena, ajatteluun, jossa rakennetaan historiaa, jota ei välttämättä ole ollut 
olemassa, mutta olisi voinut olla. Historiallisen empatian perusmuotoja ovat muun muassa draama sekä 
erilaiset tekstit, kuten päiväkirjat tai kirjeet. Myös pakohuoneet edustavat historiallisen empatian muotoa. 
Syksyllä 2018 Jyväskylässä toteutettiin pakohuonekokeilu, jossa rakennettiin vuoden 1918 sisällissodan 
ympärille kaksi pakohuonetta niin, että toinen tarinoista rakentui punaisen ja toinen valkoisen päähenkilön 
ympärille. Esitelmässämme tarkastelemme, kuinka lukiolaiset (n= 30) kokivat pakohuoneen historiallisen 
empatian näkökulmasta ja kuinka historiallinen empatia toimi osana pakohuoneeseen suunniteltu 
oppimisprosessia. Aineiston analysoitiin James Endacottin ja Sarah Brooksin (2013) historiallisen empatian 
määritelmästä käsin. He korostavat historiallisessa empatiassa seuraavia kolmea ulottuvuutta: 1. 
Historiallinen kontekstualisointi eli ymmärrys tarkasteltavana olevasta historiallisesta ajanjaksosta. 2. 
Perspektiivin otto eli kyky ymmärtää ihmisen (yksilön) ajatuksia tietyssä historiallisessa tilanteessa. 3. 
Affektiivinen yhteys eli kyky ymmärtää historiassa toimineen ihmisen kokemuksia omien, samankaltaisten 
kokemusten avulla.   
 
 
 
Tanja Taivalantti / Helsingin yliopisto 
Kuvakorttimenetelmä nuorten historiallisten merkityksellisyyden, narratiivien ja identiteettien 
tutkimisessa   
 
Tässä tutkimuksessa tarkastelen, millaisia tutkimusasetelmia kuvakorttimenetelmällä voidaan tutkia ja miten 
erilaiset tutkimusasetelmat ovat vaikuttaneet metodin kehittämiseen. Tarkastelen kahdeksan eri 
tutkimuksen kautta, miten kuvakorttimenetelmällä on tutkittu nuorten näkemyksiä historiallisesta 
merkityksellisyydestä (historical significance), narratiiveistä ja identiteeteistä. Onkin syytä tarkastella, 
soveltuuko tämä menetelmä edellä mainittuihin tutkimusasetelmiin ja minkälaisia kortteja 
tutkimusasetelmien perusteella on luotu. Nämä tutkimukset ovat valittu artikkelin aineistoksi, koska niiden 
avulla voidaan nähdä, miten kuvakorttimenetelmää on käytetty eri tutkimusasetelmissa ja miten eri maissa 
erilaiset yhteiskunnat, historianopetus ja nuorten etninen tausta ovat vaikuttaneet saatuihin tuloksiin. 
Kuvakorttimenetelmässä tutkija luo etukäteen kortteja, joissa on kuvattu jokin historian tapahtuma, ilmiö tai 
henkilö. Sen jälkeen tutkija pyytää tutkimushenkilöitä valitsemaan korteista hänelle merkittävimmät. Lisäksi 
tutkija voi tarkastella valintaprosessia, haastatella tutkimushenkilöitä tai kerätä heiltä taustatietoa. 
Tutkimuksen perusteella on tarkoitus kehittää edelleen visuaalisia menetelmiä, joilla voidaan tutkia miten 
nuorten henkilökohtaiset identiteetit rakentuvat. 
 
 
 
Ida Vesterinen, Jyväskylän yliopisto   
Kenen historiaa? Merkityksellinen historia ja sen määräytyminen yläkoulun historian oppitunneilla  
 
Historiakasvatukseen kohdistettujen muutosten taustalla on käsitys siitä, että ”suuriin kertomuksiin” 
perustuva historianopetus on paitsi yksiääninen ja ulossulkeva traditio, myös historiatieteen näkökulmasta 
vaikeasti perusteltavissa. Kysymys moniäänisemmästä historiasta kietoutuu myös kysymykseen siitä, kuinka 
opetuksessa tulisi huomioida nuorten omia kiinnostuksenkohteita ja mahdollisesta historiakulttuurista 
omaksuttuja käsityksiä menneisyydestä. Toisin sanoen, mitä historiallista tietoa pidetään todellisena, 
merkityksellisenä historiatietona. Esitelmässä tarkastelen näiden näkökulmien valossa sitä, mikä historia 
nostetaan merkitykselliseksi historian oppitunneilla ja millaisten käytäntöjen ja käsitysten kautta tämä 



merkityksellistäminen tapahtuu. Esitelmä perustuu lukuvuonna 2017–2018 kahdeksannen luokan historian 
oppitunneilta kerättyyn etnografiseen aineistoon. 
 
 
 
Johanna Norppa / Helsingin yliopisto 
Voiko oppikirjoista oppia historian tekstitaitoja?   
 
Tässä tutkimuksessa analysoin lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmien ainekohtaisten tavoitteiden ja 
oppikirjojen välistä jännitettä. Tarkastelen missä määrin historian oppikirjat noudattavat 
opetussuunnitelmien ainekohtaisissa tavoitteissa määriteltyjä taitotavoitteita, erityisesti historian 
tekstitaitojen osalta. Aineistona tulevassa artikkelissa ovat käytössä olevat peruskoulun yläkoulun sekä lukion 
historian oppikirjat, opettajanoppaat sekä oheismateriaalit. Historian tekstitaidot ovat yksi uusimpien 
opetussuunnitelmien keskeisistä taitotavoitteista. Tavoitteiden siirtymistä oppikirjoihin ja sitä kautta 
opetuksen tavoitteenasetteluun on syytä tutkia, sillä opetussuunnitelman muutokset siirtyvät käytäntöön 
viiveellä. Oppikirjoilla on koulussa erityinen asema, niiden katsotaan määrittelevän opetusta 
opetussuunnitelmiakin vahvemmin. Tarkastelen millaisia työkaluja historian oppikirjoissa annetaan historian 
tekstitaitojen harjaannuttamiseen.  Suomalaiset nuoret ovat osoittautuneet verrattain heikoiksi 
tulkinnallisten lähdetehtävien analysoinnissa. Rajaan tarkasteltavaa aineistoa oppikirjoissa toisen 
maailmansodan käsittelyyn sekä Suomen että maailman historian osalta. Aiheen rajaus on perusteltua, sillä 
toinen maailmansota on sekä yläkoulussa että lukiossa keskeinen opetussuunnitelmaan kirjattu sisältö, jonka 
on katsottu myös kansainvälisissä tutkimuksissa olevan merkittävä lähes ympäri maailma. Rajaus 
mahdollistaa materiaalin tarkemman analyysin. Tutkimuksen tulokset hyödyntävät oppikirjojen ja 
opetussuunnitelmien kirjoittajia, sekä antaa näkökulmia opettajankoulutuksen kehittämiseen. 
 
 
 
Jukka Rantala / Helsingin yliopisto 
Syitä historian opettajien innottomuuteen noudattaa oppiaineen uusia linjauksia   
 
1990-luvulla opetussuunnitelmien perusteet ja perusopetuksen arviointikriteerit linjasivat historian 
taitoaineeksi. Historiallisen ajattelun taidot korostuivat opetuksen tavoitteissa ja arviointikriteereissä. 
Sisältöjä, jotka olivat aiemmin jäsentäneet historianopetusta, karsittiin ja opettajille jätettiin aiempaa 
enemmän vapautta niiden valintaan. Opettajat eivät kuitenkaan olleet valmiita muutokseen vaan jatkoivat 
työtään vanhojen linjausten mukaisesti. Historianopetuksen orientaatiomuutosta jarruttivat 
täydennyskoulutuksen puute ja kustannetun oppimateriaalin kiinnittyminen vanhaan traditioon. Monet 
opettajat eivät katsoneet tarpeelliseksi muuttaa sisältöjä painottavaa opetustaan vaan jatkoivat työtään 
edellisten opetussuunnitelmien mukaan. Opettajien asenteet alkoivat muuttua vasta tämän vuosikymmenen 
alkupuolella, jolloin yhä useampi opettaja alkoi hyväksyä tiedonalalähtöisyyden opetuksensa perustaksi. 
Uudenlaisen keskustelukulttuurin viriäminen historian opettajien keskuudessa ilmensi tätä asennemuutosta. 
Hiljattain toteutettu kysely kertookin opetussuunnitelmalinjausten saavuttaneet opettajien enemmistön 
hyväksynnän. Esityksessäni tarkastelen syitä opettajien hitaaseen asennemuutokseen. 
 
 

 
Nina Enkvist, doktorand i pedagogiska vetenskaper / Åbo Akademi   
Lärares ämnesdidaktiska betoningar när samhällslära integreras i ett helhetsskapande projekt i årskurs 6   

 
För tillfället förs en aktiv debatt kring ämnesintegrerad undervisning i Finland. Orsaken är den senaste 
finländska läroplanen från 2014, enligt vilken alla grundskolor åläggs undervisa enligt helhetsskapande 
principer. Genom läroplanen från 2014 infördes också samhällslära som ett nytt undervisningsämne i åk 4–



6, och de finländska klasslärarna förutsätts därmed i dagsläget undervisa ett ämne de inte har ämnesdidaktisk 
beredskap för. I en nordisk kontext existerar få empiriska undersökningar av hur undervisningen i 
samhällslära utformas i lägre årskurser, och studier av ämnets utformning i samverkan med andra skolämnen 
kan ge insyn i samhällslärans upplevda centrala kunskapsbidrag inom en holistisk utbildningssträvan.   Syftet 
med denna studie är att undersöka vilka ämnesdidaktiska betoningar som kan identifieras i lärares 
intentioner och praktik när samhällslära integreras i ett helhetsskapande projekt kring temat företagsamhet 
i årskurs 6. Studien har en kvalitativ fallstudiedesign, och data samlades in genom etnografiska 
fältobservationer och lärarintervjuer. Datamaterialet analyserades enligt en abduktiv utgångspunkt i enlighet 
med Odenstads (2010) och Blancks (2014) förslag till ämnesprofiler för samhällslära: orienteringsämne, 
analysämne, diskussionsämne och handlingsämne.  Resultaten visar att lärarna kombinerade teori och 
praktik i sin strävan efter att utveckla elevernas företagsamma kompetens. Ämnesdidaktiskt låg betoningen 
på samhällslära som orienteringsämne, diskussionsämne och handlingsämne. Även om orienterande 
faktakunskaper upptog en stor del av projektets aktiviteter uttryckte lärarna själva en strävan efter en 
pragmatisk kunskapsutveckling, vilket ofta ses vara målsättningen med ämnesintegrerad undervisning. I 
projektet skapades många arenor för praktisk arbetslivsförberedelse och konkret företagsamhetsträning, 
samtidigt som skolkunskapens relevans för det verkliga livet påvisades genom kontakter med närsamhället i 
form av exempelvis företagsbesök. I relation till tidigare studier som visat hur handlingsämnet tenderar att 
betonas inom ämnesintegrerad undervisning, diskuteras i artikeln hur den helhetsskapande undervisningens 
karaktär kan sätta ett visst fokus på lärande för och i samhället. 
 
 
 
Birgit Schaffar & Pia Mikander / Helsingfors universitet  
Den politiska dimensionen i kritiskt tänkande  
 
Kritisk medvetna, tänkande medborgare är avgörande för en fungerande demokrati. Kritiskt tänkande har 
varit ett centralt pedagogiskt mål i läroplaner, och förorsakat en hur kritiskt tänkande kan förstås, särskilt i 
undervisning om samhälleliga frågor. Vi föreslår även ett förhållningssätt baserat på systematisk, gemensam 
granskning av argument. Kritiskt tänkande har traditionellt inneburit att leta upp information som en form 
av kritisk granskning av ett visst innehåll. För det behövs a) kunskap om vad som ska sökas, var man kan söka 
det, och b) färdighet att kunna använda lämpliga informationskanaler. För att kunna leta efter förtydligande 
information behövs dock till att börja med förmågan att kunna ställa rätt slags frågor. Här vill vi skilja mellan 
att kunna ställa en fråga till en sökmaskin eller en text, från att rikta en fråga till andra personer som t.ex. är 
närvarande i en diskussion. Att ställa en fråga till en person kräver förutom kommunikationsfärdigheter även 
mod och en vilja till beredskap (Hyytinen 2015). Att våga ställa frågor kan ytterligare delas upp i att ställa 
frågor till andra (eleverna till varandra eller till läraren) och att våga ställa frågor till sig själv för att granska 
sina egna antaganden (Børresen, Malmhester 2004). Att utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt kräver 
olika didaktiska tillvägagångssätt som hänger internt ihop. Att lära sig ganska information innebär att lära sig 
ställa relevanta frågor till material. Vilka frågor som ställs är inte okontroversiellt. Det finns därför ett behov 
av att systematiskt introducera metoder för att granska kontroversiella frågor gemensamt i klassrummet. 
Detta kan göras genom att granska argument och synvinklar och deras relevans ur olika perspektiv (Haglund 
2015). Det möjliggör att synliggöra skillnader i olika erfarenheter som är representerade i klassrummet, 
samtidigt som klassrummet konkret erbjuder en miljö att leva med olikheter och med frågor utan tydliga 
svar. I presentationen utgår vi från Johanssons (2018) beskrivning av en diskurs-utforskande gemenskap i 
klassrum. Vi föreslår att förstå ordet kritik som en form av nyfikenhet och inte som ett tillbakavisande. 
Därmed synliggörs den politiska dimensionen i kritik som början till en aktiv förändring, särskilt i samhälleliga 
ämnen. Därigenom vill vi undvika selektiv kritik (Børhaug 2014). 
 
 
Jan Löfström & Timo Kinnunen / Helsingin yliopisto & Vihdin lukio  
Raha, velka ja pankit yhteiskuntaopin ylioppilaskokeissa: lukion taloustiedon jälkikeynesiläinen kritiikki   
 



Heterodoksisen taloustieteen kentällä jälki-keynesiläisyys on haastanut uusklassisen taloustieteen käsitykset 
rahasta. Näissä talousteorioissa vastataan eri tavalla esimerkiksi kysymyksiin, mikä on inflaation toivottava 
taso ja onko raha neutraalia. Vastausten eroilla on puolestaan seurauksia sille, miten ajatellaan sellaisista 
talouspolitiikan tavoitteista kuin matala inflaatio tai julkisen kulutuksen supistaminen. Koulun taloustiedossa 
ei voida paneutua kovin paljon taloustieteen teorioihin, mutta on tärkeää tutkia, millaisia käsityksiä rahasta 
taloustiedossa uusinnetaan. Suomessa ylioppilaskoe on ”suurten panosten koe”, ja lukio-opiskelijat saattavat 
helposti mieltää vaikkapa yhteiskuntaopin ylioppilaskokeen sisältävän auktoritatiivisen oikean tulkinnan 
taloudesta. Esityksemme on raportti havainnoista, joita teimme tutkiessamme yhteiskuntaopin 
taloustiedollisia ylioppilaskoetehtäviä ja niiden arviointikriteerejä vuosilta 2006–2018 ja kokelaiden 
vastauksia eräisiin koetehtäviin vuosilta 2006–2015. Tarkastelemme koetehtäviä, jotka koskevat rahaa, 
velkaa, inflaatiota ja pankkien roolia ja toimintaa taloudessa.   Tutkimuskysymyksemme olivat, miten rahaa, 
velkaa, inflaatiota ja pankkien toimintaa taloudessa kuvataan ja selitetään koetehtävissä, 
arvostelukriteereissä ja kokelaiden koevastauksissa. Teimme myös analyysiä siitä, millaisia arvoarvostelmia 
tässä aineistossa esiintyy. Tutkimuksemme tavoite oli identifioida aineistossa elementtejä, jotka ovat 
jälkikeynesiläisestä näkökulmasta ongelmallisia. Teimme teoriaohjautuvaa laadullista analyysiä siitä, miten 
rahaa, velkaa, inflaatiota ja pankkeja ja niiden roolia kuvataan aineistossa. Havaitsimme, että koetehtävissä, 
kriteereissä ja koevastauksissa välittyy käsitys, että raha on neutraalia, keskuspankit esitetään ainoana rahaa 
luovana toimijana, ja liikepankkien katsotaan ainoastaan siirtävän rahaa mutta ei luovan rahaa. 
Koevastauksissa julkinen ja yksityinen velka rinnastetaan luonteeltaan samanlaisiksi. Nämä käsitykset ovat 
jälkikeynesiläisen talousteorian näkökulmasta ongelmallisia. Esityksessä pohdimme tulosten merkitystä 
taloustiedon opetukselle ja sitä, mitä etuja taloustiedon opetuksessa olisi pluralistisen taloustieteen 
näkökulmien esittelystä. 
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