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AINEDIDAKTIIKAN	SYMPOSIUMI	2021:	Aineenopetus	ja	aiheenopetus	
	
	
Deweyläisestä	 ajattelusta	 johdettu	 oppilaskeskeinen	 didaktiikka	 merkitsee	 oppimisen	 kohteena	
olevien	 ilmiöiden	sitomista	oppijan	elämismaailmaan.	Opettajankoulutuksessa	 ja	yleissivistävässä	
koulussa	näitä	ilmiöitä	voidaan	tarkastella	aihekokonaisuuksittain	tai	tieteenaloittain	jäsennettynä	
eli	oppiaineittain.	
	
Lukion	 ensi	 vuonna	 käyttöön	 otettavissa	 ja	 perusopetuksen	 nykyisissä	 opetussuunnitelman	
perusteissa	 on	 kuvattu	 laaja-alaiset	 osaamisalueet.	 Näiden	 tehtävänä	 on	 läpäistä	 oppiaineiden	
perustana	 olevien	 tieteiden	 alat.	 Opettajankoulutuksen	 tutkintovaatimuksissa	 ja	 yleissivistävää	
koulua	 ohjaavista	 teksteistä	 ilmenevät	 entistä	 vahvemmin	 läpäisyperiaate,	 aihekokonaisuudet,	
eheyttäminen	ja	integraatio.	
	
Ainedidaktiikan	yksi	keskeisistä	tulevaisuuden	kysymyksistä	on,	milloin	oppimisen	kohteena	olevia	
ilmiöitä	 tarkastellaan	 oppiaineiksi	 jäsennettynä	 ja	 milloin	 aiheiksi	 jäsennettynä,	 ja	 mikä	
aiheenopetuksessa	olisi	ilmiöiden	tarkastelun	tiedeperusta.	
	
Symposiumin	pääpuhujina	ovat	opetusneuvos	Marjo	Vesalainen	Opetus-	ja	kulttuuriministeriöstä,	
professori	 Niklas	 Gericke	 Karlstadin	 yliopistosta	 ja	 johtaja	 Tiina	 Pusa	 Aalto	 yliopiston	
Kuvataidekasvatuksen	koulutusohjelmasta.	
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BIOLOGIAN	TEEMARYHMÄ	
	
Puheenjohtajat:	Anna	Uitto	ja	Arja	Kaasinen	
	
	
Luovan	ongelmanratkaisumenetelmien	hyödyntäminen	luokanopettajaksi	opiskelevien	
biologian	didaktiikan	oppimisen	tukena	
	
Merike	Kesler	/	Helsingin	yliopisto	
	
Luovan	 ongelmanratkaisun	 menetelmä	 (LOR-menetelmä)	 sisältää	 luovia	 työtapoja,	 joita	
hyödynnetään	 ongelmanratkaisun	 prosessin	 aikana.	 LOR-menetelmän	 on	 todettu	 tukevan	
ajattelun	 ja	 ongelmanratkaisutaitojen	 kehittymistä.	 Vaikka	 LOR-menetelmä	 ei	 määrittele	
ratkaistavan	 ongelman	 aihetta	 tai	 laatua,	 se	 mielletään	 parhaiten	 soveltuvaksi	 taito-	 ja	
taideaineisiin.	 LOR-menetelmän	 käytöstä	 reaaliaineiden	 opetuksen	 yhteydessä	 ja	
opettajakoulutuksessa	 on	 vain	 vähän	 tutkimusta.	 Tässä	 tutkimuksessa	 LOR-menetelmää	
hyödynnettiin	 Helsingin	 yliopiston	 luokanopettajaksi	 opiskelevien	 biologian	 didaktiikan	
valinnaisella	 opintojaksolla.	 LOR-menetelmän	 työtapojen	 avulla	 ohjattiin	 opiskelijoiden	
henkilökohtaisia	biologian	opettamiseen	ja	oppimiseen	liittyviä	projekteja.	Projektin	lähtökohtana	
oli	 opiskelijan	 omasta	 mielenkiinnosta	 kumpuava	 ongelma,	 jota	 hän	 ratkaisi	 koko	 opintojakson	
aikana.	Opintojakson	päätteeksi	opiskelijat	esittelivät	ongelmansa	ja	siihen	liittyviä	ratkaisuja	sekä	
kokosivat	prosessista	portfolion.	Tutkimusaineistona	käytettiin	opiskelijoiden	opintojakson	alussa	
ja	 lopussa	 tekemiä	 miellekarttoja	 sekä	 kurssiportfolioita	 (n	 =	 26).	 Portfoliot	 ja	 miellekartat	
analysoitiin	 aineistolähtöisesti	 sekä	 miellekartta-analyysiä	 jatkettiin	 yhteisesiintymisten	
tarkastelulla	 verkostoanalyysimenetelmiä	 hyödyntäen.	 Miellekarttatulosten	 mukaan	 opettajaksi	
opiskelevat	 yhdistivät	 ennen	 opintojaksoa	 luovan	 ongelmanratkaisun	 taiteeseen,	 opintojakson	
jälkeen	 yhteisesiintymisiä	 on	 taas	 enemmän	 prosessiin	 ja	 työtapoihin.	 Nämä	 ovat	 osaltaan	
linkittyneet	ongelman	ratkaisemiseen,	motivaatioon	ja	positiiviseen	tunteeseen.	Portfoliotulosten	
perusteella	 tärkeäksi	 nousi	 palaute	 ja	 vertaisoppiminen	prosessin	 aikana	 ja	näiden	 yhteys	oman	
oppimisprosessin	 läpinäkyvyyteen.	Muiden	 kiinnostus	 omaa	 projektia	 kohtaan	 lisäsi	myös	 omaa	
innostusta	 ja	 sitoutumista.	 Tulosten	perusteella	 voidaan	 sanoa,	 että	 erityisesti	 LOR-menetelmän	
työtavat,	 joiden	 avulla	 tuetaan	 monipuolista	 vuorovaikutusta,	 mutta	 samalla	 edistetään	 omaa	
henkilökohtaista	 prosessia,	 ovat	 tärkeitä.	 Opiskelijoiden	 projektien	 avulla	 opintojaksolla	
käsiteltävien	 aiheiden	 määrä	 myös	 monipuolistui	 ja	 tästä	 johtuen	 oppiminen	 koettiin	
mielekkääksi.	Lisäksi	opiskelijat	kertoivat	haluavansa	jatkaa	omaan	aiheen	parissa	tutkimista	myös	
opintojakson	jälkeen.	
	
	
Kasvien	rooli	ekosysteemissä	–	ensimmäisen	vuoden	biotieteilijöiden	käsityksiä	
fotosynteesistä	ja	soluhengityksestä	
	
Ilona	Södervik	/	Helsingin	yliopisto	
	
Yliopistossa	biotieteitä	opiskelevien	tulee	rakentaa	opintojen	aikana	asiantuntijuutta,	jonka	avulla	
he	 oppivat	 ratkomaan	 monimutkaisia	 ongelmia,	 niin	 kutsuttuja	 viheliäisiä	 ongelmia	 (wicked	
problems),	 kuten	 ilmastonmuutos,	 biodiversiteettikato	 tai	 mikrobien	 lääkeaineresistenssi.	
Tällainen	ongelmanratkaisu	edellyttää	kykyä	soveltaa	käsitteellistä	tietoa	 joustavasti	muuttuvissa	
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ongelmanratkaisutilanteissa.	 Biotieteiden	 opiskelijoista	 osa	 tulee	 toimimaan	 aineenopettajina,	
jotka	 merkittävällä	 tavalla	 vaikuttavat	 myös	 tulevien	 sukupolvien	 tapaan	 ja	 taitoihin	 suhtautua	
kestävyysasioihin,	 jotka	 ovat	 läsnä	 jokaisen	 kansalaisen	 jokapäiväisessä	 arjessa	 erilaisten	
valintojen	 muodossa.	 Tutkimuksessa	 selvitettiin	 150	 biotieteen	 ensimmäisen	 vuoden	
opiskelijoiden	 käsityksiä	 eritasoisilla	 avoimilla	 tehtävillä,	 jotka	 edellyttivät	 fotosynteesi-	 ja	
soluhengitysprosessien	 a)	 tunnistamista	 ja	 määrittelyä	 käsitteiden	 tasolla	 b)	 solutason	
ymmärtämistä	ja	c)	prosessien	soveltamista	laajemmissa	konteksteissa.	Vastaukset	pisteytettiin	ja	
käsityksiä	 luokiteltiin	 laadullisesti.	Tutkimuksen	tulokset	osoittivat,	että	opiskelijoiden	osaaminen	
vaihteli	 runsaasti.	 Erityisen	 haastavaa	 opiskelijoille	 oli	 soveltaa	 ilmiöitä	 tehtävässä,	 jossa	 piti	
tarkastella	kasvien	roolia	ekosysteemissä.	Lähes	puolessa	vastauksista	(n	=	59/150)	ei	oltu	mainittu	
Auringon	 valoenergiaa	 lainkaan	 pohdittaessa	 kasvien	 ja	 roolia	 ravintoketjujen	 näkökulmasta.	
Energian	 ohivirtaus	 oli	 mainittu	 vain	 muutamassa	 vastauksessa.	 Virhekäsityksiä	 esiintyi	 lähes	
puolessa	 vastauksista	 (n	 =	 64/150).	 Virhekäsityksiksi	 luokiteltiin	 esim.	 seuraava	 vastaus:	 ”Kasvit	
toimivat	 ravintona	 kasvinsyöjille	 ja	 siirtävät	 runsaasti	 energiaa	 ravintoketjun	 seuraaville	 asteille.	
Kasvit	ovat	omavaraisia,	eli	ne	tuottavat	ravintonsa	 itse.	Hajotessaan	kasvit	siirtyvät	hajottajille.”	
Kasvien	 rooli	 ilmakehän	 koostumuksen	 näkökulmasta	 oli	 myös	 varsin	 pinnallisesti	 ymmärretty.	
Myös	näissä	vastauksissa	esiintyi	virhekäsityksiä,	esim.	”Kasvit	tuottavat	maapallon	kaiken	hapen.”		
Tulosten	 perusteella	 pohditaan,	 mitä	 seurauksia	 näillä	 virhekäsityksillä	 ja	 puutteellisella	
osaamisella	 on	 myöhemmin	 opintojen	 etenemiseen	 huomioiden	 sen,	 että	 1.	 opiskeluvuosi	 on	
todettu	 erittäin	 merkitykselliseksi	 myöhemmän	 menestymisen	 ennustajana	 ja	 aikaisemmissa	
tutkimuksissa	havaittu	virhekäsitysten	olevan	huomattavan	pysyviä.	
	
	
Lajintunnistusta	etäopetuksena	
	
Arja	Kaasinen	&	Anttoni	Kervinen	/	Helsingin	yliopisto		

Maasto-opetus	 ja	sen	osa-alue,	 lajintunnistus	on	olennainen	osa	opettajankoulutuksen	biologian	
ainedidaktiikkaa.	Työssä	olevien	opettajien	heikkojen	maasto-	ja	lajintunnistustaitojen	on	todettu	
estävän	 ulkona	 opettamista	 ja	 osaltaan	 oppilaiden	 luontosuhteen	 kehittymistä.	 Maasto-	 ja	
lajintunnistusopetuksen	 opettajankoulutustraditiossa	 ulkona	 opettaminen	 on	 nähty	 toimintona,	
jossa	 opettajankouluttajan	 läsnäolo	 on	 välttämätöntä.	 Luonnossa	 liikkuminen,	 lajintunnistus	 ja	
erilaiset	 näytteenottotekniikat	 ovat	 opetussisältöjä,	 jotka	 tottumattomalle	 opettajaopiskelijalle	
ovat	 voineet	 olla	 haasteellisia	 ja	 vaatineet	 ohjausta.	 COVID-19-pandemia	 pakotti	 ajattelemaan	
asiaa	 uudella	 tavalla.	 Perinteistä	 lähiopetusta	 ei	 ollut	 mahdollista	 järjestää.	 Helsingin	 yliopiston	
opettajankoulutukseen	 kehitettiin	 etämaasto-opetuksen	 malli,	 johon	 luokanopettajaopiskelijat	
osallistuivat	 syksyllä	 2020	 Helsingin	 yliopistossa.	 Etämaasto-opetuksessa	 hyödynnettiin	 flipped	
classroom	 -pedagogiikkaa,	 Zoom-videoviestäpalvelua	 ja	 puhelimen	 WhatsApp-sovellusta.	
Tutkimuksessa	 kerättiin	 kyselyaineisto	 luokanopettajaopiskelijoilta	 (n=74).	 Alustavien	 tulosten	
mukaan	etäopetuksen	koettiin	onnistuneen	hyvin	ja	opiskelijoiden	kiinnostus	suuntautui	erityisesti	
lajintunnistukseen.	 Puhelinsovelluksen	 käyttö	 lisäsi	 myös	 yhteenkuuluvuuden	 ja	 oppimisen	
tunnetta.		
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Biologian	tieteenalana	ja	oppiaineena	muuttuvassa	maailmassa	–	miten	biologian	
opetusta	tulisi	kehittää?			
	
Anna	Uitto	/	Helsingin	yliopisto			
	
Muuttuva	 maailma	 ja	 biologia	 uutta	 tuottavana	 tieteenalana	 on	 haaste	 opetukselle;	 miten	
opetussuunnitelmat,	 -materiaalit	 ja	 -menetelmät	 pystyvät	 muutosten	 mukana.	 Myös	
oppimiskäsitykset	muuttuvat,	vaikuttaen	kokonaisvaltaisesti	opetusajatteluun	eri	koulutusasteilla.	
Tässä	 tutkimuksessa	kuvailevan	kirjallisuuskatsauksen	avulla	haluttiin	 vastata	 kysymykseen,	mitä	
haasteita	biologian	opetuksella	on	 ja	miten	näihin	haasteisiin	on	pyritty	 vastaamaan.	Aineistona	
ovat	 biologian	 tiedonalaa	 ja	 sen	 opetuksen	 haasteita	 koskevat	 artikkelit,	 rajautuen	
perusopetukseen	 ja	 lukiokoulutukseen.	 Tuloksista	 nousi	 esille	 monia	 opetuksen	 tavoitteisiin,	
sisältöihin,	 taitoihin	 ja	konteksteihin	 liittyviä	kysymyksiä.	Suuri	haaste	oli	opetussuunnitelmien	 ja	
opetuksen	 pitäytyminen	 malleissa,	 joista	 puuttuvat	 taidot	 kohdata,	 käsitellä	 ja	 etsiä	 ratkaisuja	
laajoihin	 biologian	 tiedonalaan	 liittyviin	 kysymyksiin	 kuten	 ilmastonmuutos	 sekä	 elonkirjoon	 ja	
ihmisen	 terveydentilaan	 kohdistuvat	 uhkatekijät.	 	 Monissa	 yhteyksissä	 haasteena	 nähtiin	
sisällöllisesti	tai	näkökulmiltaan	vanhentuneet	opetusmateriaalit	ja	opetussuunnitelmien	puutteet	
esimerkiksi	kestävän	kehityksen	kannalta	oleellisen	ekologian	opetuksen	suhteen.	Pedagogisten	ja	
ainedidaktisten	 näkökulmien	 kehittäminen	 koettiin	 tärkeäksi,	 kuten	 opettajankoulutuksen	
kehittäminen,	 oppilaskeskeisyys	 opetuksessa	 sekä	 biologian	 käsitteiden	 ja	
havainnollistamistapojen	 selkeyttäminen.	Tietotekniikka	 ja	digitaaliset	oppimisympäristöt	nähtiin	
uutena	 mahdollisuutensa,	 esimerkiksi	 massadatan	 (big	 data)	 käyttö	 tutkimuksellisessa	
lähestymistavassa	 (inquiry-based	 learning).	 Biologian	 ymmärtämisen	 merkitys	 oppilaan	 oman	
elämän	päätösten	 tekemisen	kannalta	nousi	 esille;	 tärkeäksi	 nähtiin	 tieteen	 luonteen	 (nature	of	
science)	 ja	 luonnontieteellisen	 lukutaidon	 kehittyminen	 (scientific	 literacy)	 erilaisissa	
asiayhteyksissä.	 Yhteiskunnallisten	 kontekstin	 huomioiminen	 (socio-sientific	 issues)	 biologian	
opetuksessa	 nähtiin	 tärkeäksi,	 esimerkiksi	 geenitiedon	 käyttöön	 liittyvien	 eettisten	 kysymysten	
pohdinnoissa.	 Mediakriittisyys	 painottui	 tärkeänä	 tavoitteena	 biologian	 ilmiöihin	 liitettyjen	 ei-
tieteellisten	näkemysten	 luonteen	ymmärtämiseksi.	Tasa-arvon	 ja	yhdenvertaisuuden	käsittely	 ja	
todellisen	 aktiivisen	 kansalaisuuden	 omaksuminen	 kestävän	 kehityksen	 mahdollistamiseksi	 oli	
myös	tärkeä	tavoite.	
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FILOSOFIA	JA	ELÄMÄNKATSOMUSTIETO	
	
Puheenjohtaja:	Eero	Salmenkivi	
	
	
Emotionaalis-intuitiivinen	koira	ja	filosofoiva	häntä?	Psykologian	duaaliprosessiteoriat	ja	
pedagoginen	filosofia					
	
Tuukka	Tomperi	/	Tampereen	yliopisto	
	
Otsikko	 viittaa	 Jonathan	 Haidtin	 tunnettuun	 sosiaali-intuitionistiseen	 teoriaan	
moraaliarvostelmien	 (moral	 judgment)	 synnystä	 (Haidt	 2001;	 2012).	 Sen	 mukaan	 normatiiviset	
(eettiset,	 poliittiset)	 arvostelmamme	 muodostuvat	 tyypillisesti	 intuitiivisesti,	 ja	 rationaalinen	
ajattelu	toimii	vain	niiden	jälkikäteisenä	oikeuttajana.	Haidtin	omaa	tokaisua	käyttäen	järki	ei	ole	
tavallisesti	 arvioiva	 tuomari	 (kuten	 vaikkapa	 filosofian	 historiassa	 on	 usein	 ajateltu)	 vaan	
puolustusasianajaja,	 joka	 rationalisoi	 edeltäville	 intuitiivisille	 moraalikäsityksillemme	 perusteita.	
Intuitiivisten	 vaikutelmiemme	 muuttaminen	 on	 lisäksi	 vaikeaa,	 järjen	 hännän	 ei	 ole	 helppo	
heiluttaa	emotionaalis-intuitiivista	koiraa.	Haidtin	näkemys	kytkeytyy	psykologisiin	tutkimuksiin	ja	
teorioihin	 kognitiivisesta	 duaaliprosessoinnista	 eli	 spontaanin/autonomisen	 ja	
reflektiivisen/tietoisen	kognitiivisen	prosessin	suhteesta.	Ne	tunnetaan	parhaiten	nobelisti	Daniel	
Kahnemanin	 (2011)	 tutkimuksista,	 jotka	 ovat	 käsitelleet	 arvostelmien	 muodostamista	 ja	
päätöksentekoa,	 mutta	 ne	 edustavat	 psykologiassa	 laajasti	 jaettua	 käsitystä	 rationaalisuuden	
rajallisuudesta,	joka	on	alun	perin	esitetty	tutkimuksissa	jo	vuosikymmeniä	sitten	(Stanovich	2009;	
2011).	 	 Myös	 lasten	 ja	 nuorten	 filosofoinnin	 pioneerin	 Matthew	 Lipmanin	 kasvatusfilosofian	
keskiössä	 on	 “arvostelman”	 (judgment)	 käsite	 ja	 arvostelmien	 muodostaminen	 (Lipman	 2019).	
Lipman	pitää	 filosofisen	 ajattelun	 harjoittelua	 parhaana	 keinona	 kriittisen	 ajattelun	 oppimiseen.	
Kriittisen	 ajattelun	 filosofinen	 tukeminen	 (yhdessä	 luovan	 ja	 huolehtivan	 ajattelun	 kanssa)	
vahvistaa	 reflektiivistä	 arvostelukykyämme.	 Moniulotteisen	 ajattelun	 ja	 hyvän	 arvostelukyvyn	
kehittyminen	 filosofianopetuksen	 tavoitteena	 voidaan	 yhdistää	 myös	 suomalaisten	
opetussuunnitelman	 perusteiden	 kuvaamaan	 laaja-alaiseen	 osaamiseen,	 johon	 kuuluvat	 muun	
muassa	 monitieteinen	 analysointi	 ja	 arviointi	 sekä	 perusteltujen	 eettisten	 käsitysten	
(arvostelmien)	 muodostaminen	 ja	 niiden	 mukainen	 toiminta.	 Pohdin	 esityksessä,	 onko	
pedagogisen	 filosofian	 näkemys	 arvostelukyvyn	 tukemisesta	 ristiriidassa	 psykologisten	
duaaliprosessiteorioiden	kanssa	vai	voidaanko	ne	sovittaa	yhteen.	Miltä	pedagoginen	 filosofointi	
näyttää	 duaaliprosessiteorioiden	 näkökulmasta,	 entä	 toisin	 päin?	 Mitä	 filosofianopetuksen	
kannattaa	ottaa	opikseen	duaaliprosessiteorioista?	
	
	
Laaja-alaiset	tavoitteet	filosofiaa	lapsille	ajattelun	näkökulmasta			
	
Eelis	Mikkola	/	Helsingin	kaupunki		(Alppilan	lukio)	
	
Uudessa	 lukion	 opetussuunnitelmassa	 (LOPS	 2019)	 laaja-alainen	 osaaminen	 edustaa	 suurta	
muutosta.	Oppiaineiden	omien	tavoitteiden	ja	sisältöjen	 lisäksi	opettajien	täytyy	tulevaisuudessa	
huomioida	myös	 yhteiset	 tavoitteet	 opintojaksoja	 järjestettäessä.	 LOPS	 (2019)	 vaatii	myös,	 että	
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laaja-alainen	 osaaminen	 arvioidaan	 osana	 kunkin	 opintojakson	 arviointia,	 josta	 annetaan	
tarkentavia	 linjauksia	 opetuksen	 järjestäjien	 omissa	 opetussuunnitelmissa.	 	 Arvioinnin	 osalta	
muutos	 on	 valtava.	 Uusina	 arvioitavina	 sisältöinä	 ovat	 mm.	 opiskelijoiden	 sosiaaliset	 taidot,	
kielitietoisuus,	 eettinen	 toimijuus,	 demokratiataidot	 ja	 uudistumiskyky.	 On	 epäselvää,	 miten	
osaamista	 suhteessa	 näihin	 asioihin	 testataan	 yleisesti	 käytössä	 olevin	menetelmin.	 Avoinna	 on	
myös,	 miten	 laaja-alaisen	 osaamisen	 eri	 osa-alueita	 kehitetään	 LOPS:ssa	 mainittujen	 muiden	
tavoitteiden	 rinnalla.	 Pelkkä	 kirjaaminen	 ja	 vaatimus	 opetussuunnitelman	 tasolla	 ei	 takaa	 vielä,	
että	näin	laaja	muutos	tapahtuu	käytännön	tasolla.	On	mahdollista,	että	arviointi	ja	pedagogiikka	
pysyvät	pitkälti	 samana	kuin	aiemmin.	 	 	 Laaja-alaisten	 taitojen	 toteutumiseksi	voi	asettaa	kolme	
kriteeriä:	1.	 laaja-alaisten	 tavoitteiden	tulee	olla	käsitteellisesti	 selkeät,	2.	 tavoitteiden	tulee	olla	
ainakin	osittain	mitattavissa	 ja	3.	 tavoitteisiin	 liittyviä	 taitoja	sekä	sisältöjä	 tulee	olle	mahdollista	
kehittää	 lukiossa.	 Jos	 joku	 näistä	 kriteereistä	 ei	 toteudu,	 ei	 voi	 tapahtua	 todellista	 uudistusta	
lukiokoulutuksessa.			Laaja-alaisia	taitoja	ja	asettamiani	kriteereitä	voi	lähestyä	Matthew	Lipmanin	
aloittaman	filosofiaa	 lapsille	 (FILA)	ajattelun	näkökulmasta.	Lipmanin	teos	Ajattelu	kasvatuksessa	
(2003)	 antaakin	 selkeän	 teoreettisen	 taustan,	 jota	 vasten	 LOPS:n	 käsitteitä	 voi	 tarkastella	 niissä	
kohdin	kun	ne	ovat	monitulkintaiset	 ja	epäselvät.	FILA:a	on	pedagogisena	menetelmänä	 tutkittu	
kansainvälisesti	 useissa	 empiirisissä	 tutkimuksissa,	 jotka	 antavat	 lupaavan	 kuvan	 sen	
mahdollisuuksista.	 FILA	 tarjoaakin	 lähtökohdan	 lukion	 uuden	 opetussuunnitelman	 laaja-alaisten	
tavoitteiden	 saavuttamiseen,	 niin	 filosofiassa	 ja	 elämänkatsomustiedossa	 kuin	 muissakin	
oppiaineissa.	
	
	
Filosofian	opetuksesta		
	
Arto	Mutanen	/	Maanpuolustuskorkeakoulu	(Merisotakoulu)	
	
Filosofia	 lienee	 oppiaine,	 johon	opetussuunnitelman	perusteissa	 käyttöön	 otettavat	 laaja-alaiset	
osaamisalueet	 soveltuvat	 luontevasti.	 Filosofian	 luonne	 yleisenä	 sivistysaineena	 kehittää	
”opiskelijan	vuorovaikutusosaamista	sekä	kasvua	sivistyneeksi,	vastuulliseksi	ja	yhdenvertaisuutta	
kunnioittavaksi	kansalaiseksi”,	mitä	tukee	filosofian	ytimeen	kuuluva	keskustelevuus	(dialogisuus)	
ja	 hyvän	 argumentaatiotaidon	 painotus.	 Kuitenkin	 asetettaessa	 oppiaineelle	 yleisiä	 tavoitteita,	
tulee	 samalla	 pohtia	 oppiaineen	 luonnetta	 laajemmin.	 Hintikka	 (1986)	 luonnehtii	 filosofian	
tehtäviä,	 joita	 hänen	 mukaansa	 ovat	 tieteellinen	 tutkimus	 filosofian	 alalla,	 filosofian	 opetus,	
filosofian	 yleinen	 kulttuuritehtävä	 ja	 apu	 erityistieteiden	 periaate-	 ja	 metodiongelmiin.	
Artikkelissaan	Hintikka	 luonnehtii	näiden	eri	 tehtävien	kiinteää	keskinäisyhteyttä.	 Lukion	opetus,	
vaikka	 perustuukin	 tieteelliseen	 tutkimukseen,	 on	 tosiasiallisesti	 etäällä	 ns.	 akateemisesta	
filosofiasta.	 Laaja-alaisten	 osaamisalueiden	 painotukset	 tuovat	 esiin	 Hintikan	 esittämistä	
tehtävistä	opetuksen	ohella	nimenomaan	 filosofian	yleisen	kulttuuritehtävän.	Tällainen	painotus	
lienee	 hyvin	 perusteltu	 ja	 kannatettava.	 Kuitenkin	 samalla	 siihen	 liittyy	 riskejä,	 joita	 filosofian	
opettajien	 tulisi	 systemaattistesti	 pohtia	 –	 onhan	 tällainen	 pohdinta	 nimenomaan	 filosofian	
keskeinen	tehtävä.	Tässä	esityksessä	otan	tarkasteluun	yhden	ajankohtaisen	teeman,	von	Wrightin	
filosofisen	 aikalaisanalyysin,	 joka	 toteuttanee	 keskeiset	 laaja-alaisuuden	 piirteet.	 (Strang	 &	
Wallgren	 2020.)	 Von	 Wrightin	 perustavat	 ajatukset	 olivat	 hänen	 niitä	 esittäessään	 laajan	
keskustelun	 tai	 jopa	 kiistelyn	 kohteina.	 Von	 Wright	 ankkuroi	 aikalaiskritiikkinsä	 syvälliseen	
filosofisen	 ja	 aatehistoriallisen	 tradition	 tuntemukseen,	 mikä	 teki	 hänen	 tekstiensä	 vaikeiksi	
lähestyä.	Teemojen	ajankohtaisuus	ja	kriittinen	terävyys	teki	niistä	pikemminkin	kiistojen	kohteita	
kuin	keskustelun	kirvoittajia.	Nykyisin	meillä,	toivottavasti,	on	kykyä	laajemmin	ottaa	von	Wrightin	
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esiin	 nostamia	 teemoja	 kriittisen	 keskustelun	 kohteiksi.	 Ja	 siten	myös	 filosofian	 opetuksessa	 on	
mahdollista	 antaa	 jäsentynyt	 käsitys	 asiaan	 liittyen.	 Filosofian	 opetuksen	 näkökulmasta	 tällöin	
tulee	 kysyä:	 tuottaako	 laaja-alaisten	 osaamisalueiden	 painotus	 kriittistä	 ja	 monipuolista	
aikalaisanalyysia	vai	mahdollisesti	tukea	vallitseville	yhteiskunnallisille	ajatustottumuksille?	
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FYSIIKKA	JA	KEMIA	
	
Puheenjohtajat:	Antti	Laherto,	Jarkko	Lampiselkä	ja	Jari	Lavonen	
	
	
Luonnontieteen	vai	fysiikan	luonteen	opettaminen?			
	
Terhi	Mäntylä	/	Jyväskylän	yliopisto			
	
Luonnontieteen	 opetuksella	 on	 monia	 tavoitteita	 sisällön	 oppimisen	 ollessa	 yksi	 tärkeimmistä.	
Sisältöjen	lisäksi	tärkeänä	pidetään	myös	metaymmärrystä	luonnontieteestä	ja	tätä	on	tarkasteltu	
termien	 luonnontieteen	 luonne,	 luonnontieteellisen	 tiedon	 luonne	 ja	 luonnontieteellisen	
tutkimuksen	 luonne	 termien	 alla.	 Alan	 tutkimusperinteessä	 on	 esitetty	 erilaisia	 näkemyksiä	
luonnontieteen	 luonteesta.	 Näkemyksiä	 on	 myös	 kritisoitu	 paljon,	 muun	 muassa	 siitä,	 että	 eri	
luonnontieteillä	 omat	 ominaispiirteensä	 ja	 yleiset	 luonnehdinnat	 eivät	 ota	 näitä	 ominaispiirteitä	
riittävästi	 huomioon.	 Tarkastelen	 fysiikan	 ominaispiirteitä	 –	 fysiikan	 luonnetta	 –	 ja	 pohdin	mikä	
suhde	ja	merkitys	opetuksessa	on	laajemmalla	 luonnontieteen	luonteen	ja	spesifimmällä	fysiikan	
luonteen	käsittelyllä.	
	
	
Oppilaan	vuorovaikutustaidot	tutkielman	ohjausprosessia		
	
Antti	Rissanen	&	Kalle	Saastamoinen	/	Maanpuolustuskorkeakoulu		
	
Hyvään	 tutkielmaan	 kuuluu	 asia-alueen	 hyvä	 hallinta.	 Siksi	 arviossa	 korostuu	 analyysi	 ja	
johtopäätökset.	Tavoitetta	auttavat	kommunikaatiotaidot	ilmenevät	tutkielman	tekijän	ja	ohjaajan	
keskinäisessä	 työskentelyssä.	 Myös	 seminaareilla	 ja	 työpajoilla	 on	 oma	 roolinsa.	 Pääpaino	 on	
kuitenkin	tutkielman	edistämisessä.	Siksi	vuorovaikutus	taidot	tulisi	huomioida	laajemmin	yleisissä	
oppimistavoitteissa.	 	 Luonnontieteisiin	 keskittyvä	 opiskelija	 työskentelee	 usein	 yksilökeskeisesti.	
Oppimistapahtumat	opiskeluryhmissä	luovat	oppilaalle	mahdollisuuden	omien	ajatusten	ilmaisuun	
ja	 neuvottelutaitoihin.	 Osalle	 oppilaista	 nopea	 argumentointi	 ryhmätyöskentelyssä	 on	 uutta.	
Oppilaan	 ohjausprosessia	 tulisikin	 kehittää	 strategioita	 kommunikoinnin	 merkityksen	
ymmärtämiseen	 ja	 kommunikoinnissa	 harjaantumiseen	 osana	 tieteellistä	 työskentelyä.		
Taksonomisesta	mallista	 voi	 olla	 apua	 kehitettäessä	 tutkielman	 ohjausta	 ja	 luotaessa	 didaktista	
mallia	tekniikan	ja	luonnontieteiden	tutkielmiin	kuuluvissa	ohjaustoimissa.	Kommunikaatiotaitojen	
merkityksen	 ymmärtäminen	 (understanding)	on	 lähtökohta	 sekä	oppilaalle	 että	 tieteellisen	 työn	
ohjaajalle.	 Ohjausprosessia,	 opetustoimintaa,	 ja	 ryhmätyö-menetelmiä	 olisi	 kehitettävä	
kommunikaatiohaaste	 ymmärtäen	 (application).	 	 Erilaisten	 oppimismuotojen	 tulisi	
kommunikaatioon	 harjaannuttamisessa	 tukea	 toisiaan	 (synthesis).	 Näitä	 osa-alueita	 ovat	
esimerkiksi	 vuorovaikutustaidot	 ohjaustoiminnassa,	 palautteen	 käsittely,	 asiakontekstin	
esittäminen,	 keskusteluun	 osallistuminen	 ja	 argumentointi.	 Opiskelijan	 tulisi	 myös	 harjaantua	
kommunikaatiotaitojensa	 evaluoinnissa.	 On	 tärkeää,	 että	 muut	 opiskelijat	 ja	 ryhmän	 opettaja	
osallistuvat	 ulkopuolisena	 arvioijana	 tähän	 prosessiin.	 Yleensä	 palautetta	 saadaan	 vain	
asiakontekstista	 (tutkielman	 sisällöstä)	mutta	 tärkeää	 on	myös	 palaute	 siitä	miten	 asiasisältö	 ja	
työn	 haasteet	 tuodaan	 esille.	 	 Arvioinnissa	 on	 kyse	 myös	 ulkopuolisten	 arvioitsijoiden	 kyvystä	
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perustella	 näkemyksiään	 tai	 vertailla	 ja	 suhteuttaa	 osaamisen	 tasoa	 muihin	 opiskelijoihin.	
Oppilaan	 itse-evaluoinnin	 alueella	 kyse	 on	 ennemmin	 oman	 kehittymisen	 arvioinnista	 alueella.	
Kommunikaatiotaidot	 jäävät	 helposti	 muun	 osaamisen	 taustalle.	 Niiden	 vaikutusta	 oman	
tieteellisen	työskentelyn	merkityksen	ja	etenemisen	alueella	ei	kuitenkaan	voida	aliarvioida.	Tähän	
aihepiiriin	tulisi	kiinnittää	enemmän	huomiota	opetuksen	ja	ohjaustoiminnan	suunnittelussa.	
	
	
Kemian	didaktiikan	opiskelijoiden	kokemuksia	käännetyn	luokkahuoneen	
lähestymistavan	soveltamisesta	etäopetustuokioihin		
	
Jarkko	Lampiselkä	/	Helsingin	yliopisto			
	
Koronaepidemian	 puhjetessa	 kevättalvella	 2020	 opettajien	 ja	 koululaisten	 valmiudet	
etäopetukseen	siirtymiseen	olivat	heikot.	Tietoa,	taitoa	ja	kokemusta	puuttui	niin	opettajilta	kuin	
koulutettavilta.	Etäopetus	koettiin	tehottomammaksi	kuin	luokkahuoneopetus,	mutta	johtuiko	se	
etäopetuksesta	 itsestään	 vain	 sen	 toteuttamistavoista,	 oli	 vielä	 epäselvää.	 Tässä	 tutkimuksessa	
selvitettiin	 käännetyn	 luokkahuoneen	 (KL)	 lähestymistavan	 yhdistämisen	 vaikutusta	 opettajaksi	
opiskelevien	 etäopetuskokemuksiin.	 Tutkimuksen	 kohdejoukkona	 olivat	 Helsingin	 yliopiston	
kemian	didaktiikan	peruskurssin	opiskelijat	(N=101).	Kyselylomakkeen	Likert	–tyyppisellä	asteikolla	
esitetyt	 kysymykset	 analysoitiin	 tilastollisesti	 ja	 avoimet	 vastaukset	 induktiivisella	
sisällönanalyysillä.	 Tutkimuksessa	 havaittiin,	 että	 etäopetus	 KL:en	 lähestymistavalla	 koettiin	
erittäin	 onnistuneeksi	 sekä	 omalta	 (ka.4,3)	 että	 muiden	 (4,4)	 osalta	 (asteikko	 1	 =	 täysin	 eri	
mieltä..5	=	täysin	samaa	mieltä).	Etäopetuksen	onnistumiseen	vaikutti	selkeästi	etätyöskentelyyn	
laadittu	 työohje	 (ka.	 4,7),	 jossa	 oli	 selkeät	 työskentelyohjeet	 tulevaan	 etäopetustuokioon	
valmistautumiseksi.	 Suurin	 osa	 opiskelijoista	 oli	 kiinnostuneita	 KL:en	 työtavan	 soveltamisesta	
omaan	 etäopetukseensa	 (ka.	 4,0)	 ja	 olivat	 myös	 valmiita	 suosittelemaan	 sitä	 muille	 (ka.	 4,0).	
Mahdolliset	 tietotekniset	 hankaluudet	 (tekninen	 valmius,	 laitteistojen	 toimivuus,	 tms.),	
laboratoriotöiden	 esittämiseen	 ja	 katseluun	 liittyvät	 haasteet	 (näkyvyys,	 kuuluvuus,	 tms.)	 tai	
opettajan	läsnäolon	puute	laboratoriotöiden	valmistelussa	tai	toteutuksessa	eivät	korostu	millään	
tavoin	 opiskelijoiden	 vastauksissa.	 Onnistuneiden	 etäopetuskokemusten	 tuoma	 hyvänolontunne	
vahvisti	 myönteistä	 ilmapiiriä	 ja	 luottamusta	 omiin	 kykyihin.	 Tulosten	 perusteella	 KL:en	
lähestymistapa	voi	parantaa	selvästi	opiskelijoiden	etäopetuskokemuksia,	mutta	 lähestymistavan	
soveltaminen	 voi	 edellyttää	 opettajalta	 tavallista	 enemmän	 etukäteisvalmisteluja.	 Ratkaisevaan	
rooliin	 etäopetuksen	 onnistumisessa	 näyttäisi	 nousevan	 KL:en	 työtavan	 edellyttämä	
etukäteisvalmistautuminen	ja	tätä	vaihetta	tukeva	työopas	tai	vastaava	opetusmateriaali.	Työopas	
edistää	 ja	 helpottaa	 opiskelijan	 itseohjautuvuutta	 ja	 KL:en	 lähestystapa	 virittää	 opiskelijan	
ajattelun	 tulevaan	 opetustuokioon,	 jolloin	 etäopetustuokiot	 voidaan	 kokea	 aikaisempaa	
mielekkäämpinä.	
	
	
Oppilaskeskeisyyden	ilmeneminen	tutkivan	oppimisen	syklin	opetustuokioissa		
	
Merike	Kesler	&	Pirkko	Kärnä	/	Helsingin	yliopisto			
		
Tämän	 tutkimuksen	 yksi	 tavoite	 on	 avata	 opettajien	 käsityksiä	 ja	 toimintaa	 liittyen	
oppilaskeskeisyyteen.	 Oppilaskeskeisen	 opetuksen	 tavoitteet	 kumpuavat	 opetussuunnitelmasta,	
mutta	 sen	 käsite	 on	 kirjava.	 Oppilaskeskeisyyden	 keskeisiä	 taitoja	 voidaan	 kehittää	 kestävästi	
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koulussa	 luonnontieteiden	 tutkimusprosessissa.	 Tässä	 tutkimuksessa	 hyödynnetään	 opettajien	
ympäristöopin	 ja	 luonnontieteiden	 opetuksen	 täydennyskoulutuksen	 aineistoa.	 Koulutuksen	
tavoitteena	oli	antaa	opettajille	toiminnallisia	työkaluja	siihen,	miten	oppimisen	 ilo	 ja	uteliaisuus	
säilyisi	kaiken	ikäisillä	luonnon	ilmiöitä	havainnoimalla	ja	tutkimalla.	Työkaluna	luovaan,	tutkivaan	
oppimiseen	oli	kolmivaiheinen	sykli:	vapaa	tutkiminen,	käsitteen	muodostaminen	ja	soveltaminen.	
Koulutuksen	 jälkeen	 osallistujat	 raportoivat	 omassa	 oppilasryhmässä	 sovelletuista	
opetustuokioistaan.	 Yhteensä	 29	 opettajan	 raporttia	 ja	 5	 haastattelua	 analysoitiin	
monimenetelmällisesti.	 Sisällön	 analyysissä	 raporteissa	 esiintyvät	 ilmaisut	 jaettiin	 oppimissyklin	
mukaan	ja	edelleen	oppilaskeskeiseen	tai	opettajajohtoiseen	toimintaan.	Haastattelujen	tarkoitus	
oli	 tarkentaa	 raporteissa	 ilmenneitä	 kuvauksia.	 Tulosten	 mukaan	 oppimissykliä	 ei	 hahmoteta	
kokonaisvaltaisena	 menetelmänä	 ilmiöiden	 tarkastelussa.	 Varhaiskasvatuksessa	 ja	 alakoulussa	
ilmeni	 runsaasti	 oppilaskeskeistä	 toimintaa	 käsitteen	 muodostamisessa	 ja	 soveltamisessa,	
varhaiskasvatuksessa	 myös	 tutkimisessa.	 Yläkoulun	 opettajien	 raporteissa	 oppilaiden	 aktiivista	
toimintaa	 mainittiin	 harvoin,	 eniten	 käsitteen	 muodostamisvaiheessa.	 Lisäksi	 opettajat	 eivät	
raporttien	 perusteella	 tiedosta	 monipuolisten	 tutkimustaitojen	 harjoittamista	 millään	 asteella.	
Tähän	 tulisi	 kiinnittää	 enemmän	 huomiota	 opettajakoulutuksessa.	 Kokeellisessa	 työskentelyssä	
peruskoulussa	 tarvitaan	 enemmän	 oppilaiden	 kuulemista	 tutkimuskysymyksen	 asettamisessa	 ja	
heille	tulee	tarjota	tilaisuus	tutkia	ensin	itse	vapaasti.	Yläkoulussa	tarvitaan	oppilaiden	kaikenlaista	
aktivointia	 tutkimuksellisuuden	 eri	 vaiheissa.	Oppilaskeskeinen	 opetus	 ilmenee	 tilan	 antamisena	
oppilaan	 omalle	 tutkimiselle,	mikä	 on	 koulun	 rakenteiden	 takia	 helpompaa	 alakouluissa.	 Tämän	
tutkimuksen	 perusteella	 aineenopettajat	 tarvitsisivat	 lisää	 harjoittelua	 oppilaskeskeisten	
menetelmien	 käytössä.	 Esimerkiksi	 oppilaskeskeiset	 keskustelut	 ja	 pohdinnat	 ovat	 mahdollisia	
koko	peruskoulussa	ja	kaikilla	oppitunneilla.	
	
	
Projektioppimisella	voidaan	tukea	etäopetuksessa	lukion	fysiikan	oppimista	ja	opintoihin	
sitoutumista				
	
Jari	 Lavonen,	 Kalle	 Juuti,	 Katariina	 Salmela-Aro,	 Elisa	 Vilhunen,	Miikka	 Turkkila	 &	 Xin	 Tang	 /	
Helsingin	yliopisto			
	
Opetushallitus	 on	 korostanut,	 että	 COVID-pandemian	 aikana	 opetuksen	 tavoitteet	 säilyvät	
samoina	kuin	normaaliopetuksessa,	mutta	opetusta	toteutetaan	verkon	välityksellä	tukeutumalla	
sopivan	verkko-oppimisympäristön	käyttöön.	Lukion	 fysiikan	 ja	kemian	opetussuunnitelma	ohjaa	
opettajaa	 opettamaan	 tiedonalan	 keskeisiä	 käsitteitä	 (core	 ideas)	 ja	 ohjaamaan	 opiskelijoita	
oppimaan	 pienessä	 ryhmässä	 tukeutumalla	 luonnontieteiden	 tietokäytäntöihin	 (scientific	
practices),	kuten	kysymysten	tekemiseen,	 tutkimusten	suunnitteluun,	mallintamiseen	 ja	 tulosten	
kommunikointiin.	 Opetussuunnitelman	 yleinen	 osa	 korostaa	 tutkimuksellista	 otetta	 lukion	
opetuksessa	ja	laaja-alaisten	tai	geneeristen	taitojen	oppimista.	Erityisenä	tavoitteena	fysiikassa	ja	
kemiassa	on	opiskelijoiden	sitoutuminen	fysiikan	ja	kemian	opiskeluun	(engagement).			Esityksessä	
tarkastellaan	 google-classroom	 ympäristössä	 toteutettua	 projektioppista	 pääkaupunkiseudulla	
lukion	 opetussuunnitelman	 mukaisessa	 mekaniikan	 peruskäsitteiden	 opetuksessa.	
Projektioppimisessa	 opiskelijat	 olivat	 aktiivisia	 tiedonalan	 tietokäytäntöjen	 käytössä	 ja	 tiedon	
rakentelussa	 sekä	 loivat	 artefakteja,	 tässä	malleja,	 joiden	äärellä	 keskusteltiin	 ja	 kommunikoitiin	
muille	 ryhmille	opiskelun	vaiheesta.	 Flow-teorian	kontekstissa	opiskelija	 sitoutuu	opiskeluun,	 jos	
hän	kokee	samanaikaisesti	haasteen	ja	hänen	taitonsa	ovat	sopivassa	suhteessa	haasteeseen	sekö	
kokee	 opiskeltavan	 asian	 kiinnostavaksi.	 	 	 Esityksen	 empiirinen	 aineisto	 kerättiin	
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kyselykaavakkeella	kevään	2020	ja	syksyn	2021	etäopetusjaksojen	aikana	kahden	opettajan	lukion	
fysiikan	 1.kurssilla.	 Opiskelijoilta	 kysyttiin,	 missä	 määrin	 he	 tekivät	 yhteistyötä	 muiden	
opiskelijoiden	 kanssa	 ja	 missä	 määrin	 he	 tukeutuivat	 luonnontieteiden	 tietokäytäntöihin	
projektioppimisen	aikana.	Lisäksi	kysyttiin	opiskeluun	sitoutumisesta.	Ensimmäisen	tiedonkeruun	
jälkeen	opettajien	kanssa	käytiin	läpi	lomakkeella	kerättyä	aineistoa	ja	pohdittiin,	miksi	opiskelijat	
eivät	 olleet	 juurikaan	 tukeutuneet	 tietokäytäntöihin	 eivätkä	 liioin	 olleet	 kovin	 sitoutuneita	
oppimiseen.	 Seuraavaa	 etäopetusjaksoa	 varten	 päivitettiin	 suunnitelmia.	 Toisen	 tiedonkeruun	
jälkeen	havaittiin	opiskelijoiden	 tukeutuneen	enemmän	 tietokäytäntöihin	 ja	 kokeneen	opiskelun	
sitouttavammaksi.	
	
	
Kohti	tulevaisuusorientoinutta	luonnontiedeopetusta:	lukiolaisten	teknologisia	
tulevaisuuskuvia	tutkimassa		
	
Tapio	Rasa	&		Antti	Laherto	/	Helsingin	yliopisto		
	
Globaalit	ongelmat,	kiihtyvätahtinen	elämänrytmi	sekä	vaikeasti	ennakoitavat	yhteiskunnalliset	ja	
teknologiset	muutokset	voivat	saada	tulevaisuuden	näyttäytymään	arvaamattomana	ja	enemmän	
uhkana	 kuin	mahdollisuutena.	 Tulevaisuuteen	 valmistava	 kasvatus	 voi	 vastata	 näihin	 haasteisiin	
esimerkiksi	 korostamalla,	 että	 alati	 muuttuva	 maailma	 on	 muovautuvuudessaan	 myös	 avoin	
aktiiviselle	 paremman	 huomisen	 rakentamiselle.	 Fysiikan	 aineenopetuksen	 näkökulmasta	 on	
erityisen	 kiinnostavaa	 huomata,	 että	 tiede	 ja	 teknologia	 näyttäytyvät	 keskeisinä	 niin	 nuorten	
tulevaisuusajattelua	 koskevassa	 tutkimuksessa	 kuin	 vaikkapa	 populäärikulttuurin	 kuvastossa.	
Voidaankin	kysyä,	miten	tällaisia	narratiiveja	hyödynnetään	formaalissa	tiedekasvatuksessa.	Tässä	
esityksessä	 hahmotellaan	 tutkimusta,	 joka	 kytkeytyy	 EU-rahoitteiseen	 FEDORA-hankkeeseen.	
Hankkeen	 tavoitteena	 on	 tulevaisuusorientoituneen	 tiedeopetuksen	 kehittäminen,	 ja	 tätä	
tavoitetta	 lähestytään	 tulevaisuudentutkimuksen	 ja	 toimijuuden	 käsitteistön	 sekä	 tieteen	 ja	
teknologian	 sosiologian	pohjalta.	 Tässä	osatutkimuksessa	 tarkastellaan	 suomalaisten	 lukiolaisten	
(n=56)	kirjoittamia	esseitä	otsikolla	”tavallinen	kesäpäivä	2035”	 ja	analysoidaan,	millaisia	 rooleja	
teknologialla	 (ja	 tieteellä)	 nähdään	 kuvitellussa	 tulevaisuudessa.	 Esityksessä	 pohditaan,	millaisin	
eri	viitekehyksin	teknologialle	annettua	merkitystä	voidaan	analysoida,	sekä	kysytään,	millainen	on	
tieteen	 ja	 teknologian	 välinen	 suhde	 yhteiskunnallisissa	 ja	 tulevaisuusorientoituneissa	
oppisisällöissä.	
	
	
Kemian	sähköisen	ylioppilaskokeen	tehtävätyypit	ja	–valinnat	
	
Karoliina	Salmenperä	&	Veli-Matti	Vesterinen	/	Turun	yliopisto	
	
Ylioppilaskoe	 on	 keskeisin	 lukio-opetusta	 sekä	 yliopistojen	 opiskelijavalintaa	 ohjaava	
summatiivisen	 arvioinnin	 väline.	 Tästä	 huolimatta	 sitä	 koskevaa	 tutkimusta	 on	 vähän.	 Tämän	
tutkimuksen	 kohteena	 olivat	 kemian	 sähköiset	 ylioppilaskokeet.	 Tutkimusaineisto	 sisälsi	
kokelaiden	tehtäväkohtaiset	arvioinnit	viidestä	kemian	ylioppilaskokeesta	sekä	ylioppilaskokeiden	
arvosanat	 vuosilta	 2018–2020.	 	 Esitelmä	 keskittyy	 kemian	 ylioppilaskokeen	 kolmanteen	 osaan.	
Kolmannessa	 osassa	 on	 kolme	 tehtävää,	 joista	 opiskelija	 saa	 vastata	 kahteen.	 Valinnan	
mahdollisuus	antaa	opiskelijalle	mahdollisuuden	valita	ne	 tehtävät,	 joista	 todennäköisimmin	 saa	
parhaat	 pisteet.	 Opiskelija	 voi	 esimerkiksi	 jättää	 tekemättä	 tehtävän,	 jonka	 kokee	 muita	
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vaikeammaksi.	 Tavoitteena	 oli	 selvittää,	 millaisia	 tehtävätyyppejä	 kokeessa	 esiintyy	 sekä	 millä	
tavalla	 tehtävän	 tyyppi	 vaikutti	 siihen,	 kuinka	 paljon	 tehtävää	 on	 valittu.	 Lisäksi	 tutkimuksessa	
vertailtiin	 tehtäväkohtaisia	 pisteitä	 eri	 tavoin	 ylioppilaskokeissa	 menestyneillä	 opiskelijoilla.	
Jokainen	 tutkimukseen	 valittu	 kemian	 ylioppilaskoe	 sisälsi	 laskutehtäviä.	 Laskutehtäviä	 valitsivat	
merkittävästi	 enemmän	opiskelijat,	 jotka	menestyivät	 erinomaisesti	 kemian	 kokeen	 lisäksi	myös	
matematiikan	pitkän	oppimäärän	ja	fysiikan	kokeissa.	Laskutehtävissä	keskihajonta	sekä	piste-erot	
eri	arvosanan	saaneiden	välillä	olivat	suuremmat	kuin	muilla	tehtävillä.	Jokainen	koe	sisälsi	myös	
aineistoa	 hyödyntäviä	 esseetehtäviä.	 Heikommin	 ylioppilaskokeessa	menestyneet	 suosivat	 näitä	
tehtäviä.	 Aineistoa	 hyödyntävien	 esseetehtävien	 keskihajonta	 ja	 piste-erot	 eri	 arvosanoja	
saaneiden	välillä	olivat	puolestaan	muita	tehtäviä	pienemmät.	Kolmas	yleinen	tehtävätyyppi	olivat	
orgaanisen	 kemian	 rakenteisiin	 ja	 reaktioihin	 liittyvät	 tehtävät.	 Kemian	 ylioppilaskokeessa	
menestyneet	 suosivat	 näitä	 tehtäviä,	 mutta	 menestys	 matematiikan	 ja	 fysiikan	 kokeessa	 ei	
vaikuttanut	valintaan	samassa	määrin	kuin	laskutehtävissä.	Kokeellisia	taitoja	mittaavien	tehtävien	
kohdalla	 keskihajonta	 oli	 puolestaan	 suurempaa	 kuin	 muilla	 tehtävillä.	 Tutkimuksen	 tuloksia	
voidaan	 hyödyntää	 esimerkiksi	 ylioppilaskokeiden	 tehtävänlaadinnassa.	 Jotta	 tehtävänannon	
kaltaiset	 koestrategiset	 valinnat	 eivät	 vaikuttaisi	 liikaa	 kokelaan	 saamaan	 arvosanaan,	 huomiota	
tulisi	 kiinnittää	 siihen,	 että	 tehtävät	 ovat	 riittävän	 monipuolisia	 ja	 vaikeustasoltaan	 riittävän	
yhtenäisiä.	
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HISTORIA,	YHTEISKUNTATIETO	JA	KANSALAISKASVATUS		
	
Puheenjohtaja:	Jukka	Rantala	
	
	
Yhteiskuntaopin	yhteiskunnat	ja	tietomuodot:	Tarkastelussa	perusopetuksen	oppikirjat		
		
Petteri	Hansen	&	Mikko	Puustinen	/	Helsingin	yliopisto				
	
Yhteiskuntaopin	oppiaineeseen	kohdistuu	yhteiskunnan	taholta	moninaisia	odotuksia.	Yhtäältä	
oppiaineen	odotetaan	edistävän	politiikkaa,	viestintää,	taloutta	ja	lakia	koskevia	tiedollisia	
valmiuksia	oppilaiden	tulevia	opintoja	ja	yhteiskuntaelämää	varten.	Toisaalta	2000-luvulla	on	
painotettu	entistä	enemmän	lasten	ja	nuorten	yhteiskunnallisen	osallisuuden	ja	osallistumisen	
merkitystä,	sekä	suoraan	hyödynnettävissä	olevien	kansalaistaitojen	ja	kriittisen	yhteiskunnallisen	
lukutaidon	tärkeyttä.	Oppiaineen	tavoitteiden	ja	opetussuunnitelmien	muutosten	voisi	olettaa	
heijastuvan	myös	yhteiskuntaopin	oppikirjoihin.	Tässä	tutkimusartikkeliimme	(Hansen	&	Puustinen	
2021)	pohjaavassa	esityksessä	lähestymme	perusopetuksen	yhteiskuntaopin	oppikirjoja	
tiedonsosiologian	suunnasta.	Oppikirjojen	empiirisen	analyysiin	rinnalla	kiinnostuksemme	
kohdistuu	Michael	Youngin	vaikuttavan	tiedon	(powerful	knowledge)	ajatukseen	ja	
mahdollisuuteen	keskusteluttaa	sitä	kahden	erilaisen	yhteiskuntateorian	kanssa.	Soveltamalla	
Basil	Bernsteinin	rekontekstualisaation	käsitettä	Youngin	valtaapitävien	tiedon	(knowledge	of	the	
powerful)	kritiikkiin,	analysoimme	kuinka	yhteiskuntaopin	tietomuodot	ja	yhteiskuntakuvat	
tuottavat	uudelleen	sosiaalisia	valtasuhteita.	Tarkastelemalla	tiedon	ja	yhteiskunnan	suhdetta	
Niklas	Luhmannin	sosiologisen	järjestelmäteorian	näkökulmasta,	nousee	yhteiskuntaopin	
tiedonmuotojen	tarkastelussa	puolestaan	keskeiseksi	niin	tiedon	ajallisuus	kuin	tiedonalan	
taustalla	vaikuttavien	tiedonalojen	erillisyys	sekä	toisistaan	että	arkitiedosta	(everyday	
knowledge).	Tutkimustuloksena	esitämme,	että	huolimatta	yhteiskuntaa	ja	ajanilmiöitä	
monipuolisesti	tarkastelevasta	otteesta,	analysoimamme	oppikirjat	ovat	pääsääntöisesti	
nykyhetki-	ja	instituutio-orientoituneita.	Kirjojen	painopiste	on	arki-	ja	yksilötasolla	sekä	varsinkin	
yläkoulun	oppikirjoissa	hallinnollisten	käsitteiden	omaksumisessa.	Kokonaisuudessa	kirjat	
tarjoavat	vain	vähän	työkaluja	yhteiskunnan	kriittiseen	ymmärtämiseen	ja	muuttamiseen	sekä	
yhteiskuntaa	koskevan	tiedon	arviointiin.		Kirjallisuus:		Hansen,	P.	&	Puustinen	M.	2021.	Rethinking	
society	and	knowledge	in	Finnish	social	studies	textbooks.	Accepted	manuscript	in	Journal	of	
Curriculum	Studies.	
	
	
Third-order	concepts	ja	merkityksellinen	historia:	aineen	ja	aiheen	opetuksen	jännitteitä	
		
Jan	Löfström*,	Mia	Silfver-Kuhalampi	&	Liisa	Myyry	/	Turun	yliopisto*	&	Helsingin	yliopisto			
	
Historian	opetuksen	tavoitteissa	on	Suomessa	viime	vuosikymmeninä	korostettu	aiempaa	
enemmän	historiallisen	tiedon	muodostamisen	ja	historiallisen	päättelyn	taitoja.	Kuten	monet	
viimeaikaiset	tutkimukset	ovat	osoittaneet,	oppilaiden	näissä	taidoissa	on	edelleenkin	paljon	
kehittämisen	varaa.	Historian	materiaalisten	käsitteiden	(first-order	concepts)	opiskelulla	on	ollut	
ja	ilmeisesti	yhä	on	keskeinen	sija	historian	opetuksessa.	Nuo	käsitteet	ovat	tietenkin	tärkeitä	



	 15	

hallita,	mutta	historian	epistemologisten	käsitteiden	(second-order	concepts)	hallintaan	on	syytä	
panostaa,	jotta	voitaisiin	syventää	oppilaiden	taitoja	ymmärtää	historiallisen	tiedon	alkuperää	ja	
arvioida	sen	pätevyyttä.	On	kuitenkin	tärkeää	ottaa	huomioon	myös	historiatietoisuuteen	ja	
historialle	annettuihin	kulttuurisiin	ja	sosiaalisiin	merkityksiin	liittyvät	käsitteet	(third-order	
concepts).	Tällaisiksi	käsitteiksi	voidaan	lukea	esimerkiksi	muisti,	muistaminen,	edistys,	nostalgia,	
identiteetti,	narratiivi,	historian	etiikka,	historiallinen	vastuu	ja	historian	politiikka.	Ne	kytkeytyvät	
tiiviisti	oppilaiden	taitoihin	reflektoida	suhdettaan	historiaan	ja	sen	käyttöön	yhteisön	jäseninä	ja	
kansalaisina.	Nuo	käsitteet	ovat	historian	opetuksen	tavoitteiden	ja	sisällön	kuvauksissa	Suomessa	
kuitenkin	toistaiseksi	vain	niukasti	esillä.	Niihin	kytkeytyvät	teemat	–	vaikkapa	moraalikysymysten	
käsittely	historian	oppitunnilla	–	koetaan	kuitenkin	havaintojemme	mukaan	oppilaiden	parissa	
merkityksellisinä	ja	kiinnostavina.	Esityksessä	pohdimme	historian	merkityksiin	liittyvien	
”kolmannen	tason”	käsitteiden	tiedonalaspesifisyyttä	ja	sitä,	missä	määrin	merkitykselliseksi	
koettu	historian	opetus	kytkeytyy	erityisesti	näihin	käsitteisiin	ja	on	–	symposiumin	otsikon	
erottelua	lainataksemme	–	paitsi	aineen	myös	paljolti	aiheen	opetusta.	Pohdimme	myös,	mitä	
vastauksesta	seuraa	historian	opettajien	koulutuksen	näkökulmasta.	
	
	
Merkityksellinen	oppiminen	luokanopettajakoulutuksen	historian	opinnoissa				
Riitta	Tallavaara	&	Mikko	Hiljanen	/	Jyväskylän	yliopisto			
	
Luokanopettajakoulutuksessa	perusopetuksessa	opetettavien	aineiden	ja	aihekokonaisuuksien	
monialaisissa	opinnoissa	(POM-opinnot)	oppiainekohtaiset	opinnot,	kuten	historian	ja	
yhteiskuntaopin	opinnot,	kohtaavat	melkoisen	haasteen.	Koulutukseen	tullessa	
luokanopettajaopiskelijoiden	käsitykset	historian	oppimisen	ja	opetuksen	keskeisistä	tekijöistä	
eroavat	monin	tavoin	opetussuunnitelman	painottamista	tekijöistä,	kuten	historiantutkimuksen	
lähtökohtiin	perehtymisestä.	Koulutuksessa	opiskelijoiden	tulisi	kuitenkin	saada	valmiudet	opettaa	
oppiaineita	opetussuunnitelman	mukaisesti.	Tämä	asettaa	POM-opintojen	historian	opinnoille	
suuria	vaatimuksia,	mutta	esimerkiksi	Jyväskylän	yliopiston	opettajankoulutuslaitoksella	historian	
ja	yhteiskuntaopin	oppiaineiden	osuus	koko	POM-opinnoista	on	ollut	neljä	opintopistettä.	Tämän	
opintopistemäärän	sisällä	tulisi	opiskelijoille	muodostua	kuva	oppiaineen	pedagogiikan	keskeisistä	
tekijöistä	ja	niitä	tulisi	kyetä	myös	harjoittelemaan.				Tämän	haasteen	ratkaisemiseksi	Jyväskylän	
yliopiston	OKL:ssa	on	vuosien	aikana	kehitetty	historian	ja	yhteiskuntaopin	POM-opintoihin	mallia,	
jossa	historian	tiedon	luonteen	ymmärtämistä	sekä	pedagogiikan	syventämistä	pyritään	
tehostamaan	luomalla	puitteita	merkityksellisille	oppimiskokemuksille.	Käytännössä	tämä	on	
tarkoittanut	opintojen	jakaantumista	kahteen	osaan.	Ensin	suoritetaan	teoreettisempi	ydinosa,	
jossa	perehdytään	historian	tiedon	luonteeseen	ja	pedagogiikkaan.	Tämän	jälkeen	suoritetaan	
soveltava	osa,	jossa	näitä	teoreettisia	oppeja	sovelletaan	käytäntöön	autenttisessa	ympäristössä	
toteutettavien	projektien	avulla.				Tässä	esityksessä	tarkastelemme	alustavia	havaintoja	siitä,	millä	
tavalla	tämä	POM-opintojen	historian	opetuksen	malli	merkityksellisten	oppimiskokemusten	
suhteen	on	toiminut	syventämässä	luokanopettajaopiskelijoiden	ymmärrystä	historian	ja	
yhteiskuntaopin	oppimisesta.	Aineistona	tässä	esityksessä	on	luokanopettajaopiskelijoilta	osana	
heidän	opintojaan	kerätyt	kirjoitelmat	merkitykselliseksi	kokemistaan	hetkistä	heidän	
ohjaamissaan	historian	ja	yhteiskuntaopin	oppimisprojekteissa.	Aineiston	avulla	tarkastellaan,	
millaiset	tekijät	toteutetuissa	projekteissa	nousevat	merkityksellisiksi	ja	miten	nämä	kokemukset	
suhteutuvat	luokanopettajakoulutuksen	historian	ja	yhteiskuntaopin	opintojaksojen	tavoitteisiin.	
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Tiedonalalähtöisen	historianopetuksen	omaksuminen	luokanopettajaopinnoissa	
	
Jukka	Rantala	&	Amna	Khawaja	/	Helsingin	yliopisto	
		
Tulevien	luokanopettajien	odotetaan	opettajankoulutuksessa	omaksuvan	tiedonalalähtöisen	
historianopetuksen	perusteet,	mikä	käytännössä	edellyttää	heiltä	historiatiedon	luonteen	
ymmärtämistä	ja	kykyä	opettaa	oppilaille	historiallista	ajattelua.	Monille	opettajaopiskelijoille	
tällainen	lähestyminen	on	uutta,	sillä	he	ovat	koulussa	opiskelleet	lähinnä	historian	sisältöjä.	
Opettajankoulutuksen	pitäisikin	pystyä	muuttamaan	opiskelijoiden	käsityksiä	historianopetuksen	
tehtävästä	ja	kyettävä	antamaan	heille	valmiuksia	uuden	tyyppiseen	historianopetukseen.	
Yhdysvalloissa	ja	Kanadassa	tehtyjen	tutkimusten	mukaan	tämä	on	osoittautunut	haastavaksi	
tehtäväksi.	On	kuitenkin	myös	tuoreita	tutkimuksia,	jotka	kertovat	tiedonalalähtöisen	
historianopetuksen	omaksumisen	mahdollisuuksista	opettajien	peruskoulutuksessa.			
Esityksessämme	valotamme	tiedonalalähtöiseen	ajatteluun	perustuvan	historiandidaktisen	
opintojakson	vastaanottoa	opiskelijoiden	keskuudessa.	Selvitämme	opiskelijoilta	kerätyn	aineiston	
avulla	opintojakson	tavoitteiden	toteutumista	ja	kurssin	suorittaneiden	opiskelijoiden	näkemyksiä	
omista	kyvyistään	opettaa	niiden	mukaisesti.	Nostatamme	esille,	missä	opintojakson	opetus	
näyttää	onnistuneen.	Käsittelemme	myös	asioita,	jotka	estivät	opiskelijoita	omaksumasta	
opintojakson	ydinsisältöä.	Aineistonamme	ovat	121	opiskelijalle	teetetyn	kyselyn	tulokset	ja	kaksi	
kirjoitelmaa,	jotka	opiskelijat	laativat	opintojakson	aikana.	Lisäksi	aineistossa	on	20	opiskelijalle	
opintojakson	jälkeen	ja	kahdeksalle	opiskelijalle	puoli	vuotta	myöhemmin	tehdyt	haastattelut.	
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KATSOMUSAINEET	
	
Puheenjohtajat:	Eero	Salmenkivi	ja	Saila	Poulter	
	
	
Katsomus	aiheena	ja	aineena			
	
Eero	Salmenkivi	/	Helsingin	yliopisto		
	
Katsomuksen	 käsite	 on	 historiallisesti	mielenkiintoinen	 ja	 nykyaikaisen	maailmankuvan	 kannalta	
keskeinen	 käsite.	 Se	 on	 myös	 hyvin	 ajankohtainen	 suomalaisessa	 koulussa.	 Opetushallituksen	
sivuilla	 esiintyy	 katsomuskäsitteestä	 kolme	 jännitteistä	 tulkintaa.	 Sivulla	
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uskonnon-opetussuunnitelman-kasitteita	 todetaan:	
Katsomus	Uskonnon	 opetussuunnitelmassa	 käsite	 viittaa	 erilaisiin	 uskonnottoman	 vakaumuksen	
muotoihin	 ja	 ei-uskonnollisiin	 maailmankatsomuksiin,	 kuten	 sekulaari	 humanismi.”	 Sivulla	
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/elamankatsomustiedon-tukimateriaali	 puolestaan	
lukee	 ”katsomuksen	 ja	 uskonnon	 käsitteiden	 suhde	 (kaikki	 uskonnot	 ovat	 katsomuksia,	 mutta	
kaikki	 katsomukset	 eivät	 ole	 uskontoja)”.	 Sivulla	 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/lukion-uskonnon-opetussuunnitelman-kasitteita	 asiaa	 käsitellään	 laajimmin	 ja	 edellä	
lainattuja	kantoja	sovitellaan	yhteen.	Koska	käsitteestä	vallitsee	epäselvyyttä	sielläkin,	missä	sitä	
erityisesti	 eksplikoidaan,	 ei	 ole	 yllättävää,	 että	 epäselvyys	 näkyy	 myös	 esimerkiksi	
oppimateriaaleissa.	 	 	 Katsomuksen	 käsitteen	 sisällöllinen	 erityispiirre	 on	 sen	 suhde	
moninaisuuteen.	 Jotta	 kysymys	 voi	 olla	 katsomuksellinen,	 siihen	 täytyy	 voida	 olla	 useita	
hyväksyttäviä	 lähestymistapoja.	 Toisaalta	 katsomukselliset	 kysymykset	 eivät	 ole	
mielipidekysymyksiä.	Näin	katsomukset	ovat	opetuksen,	opiskelun	ja	oppimisen	kannalta	monella	
tavalla	 erityisen	 haastavia.	 	 	 Suomalaisessa	 katsomusopetuksessa	 uskonnot	 ovat	 katsomusten	
tyypillisimpiä	edustajia.	Katsomusaine	tarkoittaakin	useimmiten	yhtä	tai	useampaa	uskontoainetta	
ja	 sen	 mahdollisia	 rinnakkaisaineita	 kuten	 elämänkatsomustietoa.	 Suomalaisessa	 mallissa	 näitä	
aineita	 opetetaan	 erikseen,	mikä	 opetuksen	 aiheen	 vaativuuden	 takia	 herättää	 kysymyksiä	 sekä	
siitä,	miten	moninaisuus	tulee	käsitellyksi,	että	opettajalta	vaadittavista	kompetenssista.	Erityisesti	
suomalainen	 malli	 tekee	 katsomusaineiden	 opetuksen	 yhdistämisen	 muihin	 aineisiin	
ongelmalliseksi,	 koska	 jos	 katsomusaine	 on	 mukana	 esimerkiksi	 monialaisessa	
oppimiskokonaisuudessa	tai	ilmiössä,	tulisi	mukana	usein	olla	kaksi	eri	ainetta	ja	useita	uskonnon	
oppimääriä,	 jolloin	 muun	 muassa	 opetussuunnitelmien	 toteutuminen	 on	 vaarassa.	 Tässä	
esityksessä	 analysoidaan	 katsomuksen	 käsitettä	 ja	 siihen	 liittyvää	 opetusta.	 Esityksessä	
muotoillaan	 uusi	 tapa	 jäsentää	 käsite	 ja	 tehdään	 siitä	 ainedidaktisia	 johtopäätöksiä	
katsomusaineisiin.	
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Miten	katsomuskäsitteitä	käytetään?			
	
Henri	Satokangas	&	Anita	Jantunen	/	Helsingin	yliopisto			
	
Esitelmässä	käsittelemme	katsomuksen	ja	sen	lähikäsitteiden	käyttöä	opetuksessa	ja	sen	liepeillä.	
Pohjana	ovat	KUPERA-hankkeen	(Kulttuuri-,	katsomus-	 ja	kielitietoinen	perusopetus)	oppikirja-	 ja	
kyselyaineistoista	 tekemämme	 havainnot,	 joita	 peilaamme	 katsomuskäsitteiden	 määrittelyyn	 ja	
käyttöön	tutkimuskirjallisuudessa	ja	opetussuunnitelmissa.	Pohdimme,	miten	jatkuvassa	liikkeessä	
olevat	ja	eri	konteksteissa	selvästi	eri	tavoin	määriteltävät	käsitteet	tulisi	esittää	opetuksessa,	jotta	
ne	toimisivat	katsomusajattelun	ja	 identiteetin	rakentamisen	tukena.	 	Tarkastelemme	ensinnäkin	
katsomuksen	 käsitteen	 määritelmiä	 ja	 rajanvetoja,	 ennen	 kaikkea	 suhteessa	 uskonnon	
käsitteeseen.	 Toiseksi	 tarkastelemme	 sellaisia	 katsomuksen	 lähikäsitteitä	 kuin	 elämänkatsomus,	
maailmankatsomus	 ja	 maailmankuva	 sekä	 niiden	 pedagogisen	 esittämisen	 tapoja.	 KUPERA-
hankkeen	 aineistossa	 suppea	 ja	 laaja	 katsomuskäsitys	 sekä	 katsomuskäsitteiden	 keskinäinen	
hierarkia	vaihtelevat	ja	kuvastavat	myös	tutkimuskirjallisuudessa	näkyvää	vaihtelua.		Asiaa	voidaan	
lähestyä	yhtäältä	käsitejärjestelmästä	käsin,	toisaalta	käsitteiden	nimitysten,	siis	sanojen	ja	niiden	
käytössä	saamien	merkitysten	kautta.	Aineistosta	käy	ilmi,	että	samat	sanat	itse	asiassa	viittaavat	
eri	teksteissä	ja	eri	ihmisten	ymmärryksessä	eri	käsitteisiin.	Oppikirjoissa	rakennetaan	näennäisen	
selkeärajaisia	 käsitejärjestelmä,	 joissa	 on	 yhtäältä	 kuitenkin	 ristiriitoja	 ja	 jotka	 toisaalta	 eivät	
vastaa	 opetussuunnitelmaa.	 Toisaalta	 opettajien	 kyselyvastauksissa	 näkyvät	 toisistaan	 roimasti	
poikkeavat	 ymmärrykset	 katsomus-sanan	 merkityksestä	 ja	 hyvin	 erilaiset	 katsomuskäsitykset.	
Vastausaineisto	 tekeekin	 kouriintuntuvasti	 näkyväksi	 sen	 perustavan	 käytännön	 seikan,	 että	 se,	
miten	 ymmärrämme	 sanojen	 merkityksen,	 ohjaa	 ajatteluamme	 ja	 keskusteluamme	 ja	 on	
epäselvissä	tapauksissa	omiaan	aiheuttamaan	ohipuhumista	 ja	väärinymmärryksiä.	On	paikallaan	
pohtia,	 miksi	 käsitteet	 ja	 niiden	 nimitykset	 ovat	 olemassa,	 mihin	 niitä	 tarvitaan	 ja	 mihin	
tarkoituksiin	 niitä	 käytetään.	 	 Käsitteet	 ovat	 ajattelun	 ja	 keskustelun	 työkaluja.	 Etenkin	
katsomuksen	 kaltaiset	 yksilön	 identiteetin	 kannalta	 keskeiset,	 ympäristöstä	 ja	 käyttöyhteydestä	
toiseen	 vaeltavat	 käsitteet	 vaativat	 täsmällistä	 tarkastelua.	 Voidaan	 kysyä,	 millä	 tavalla	
katsomuksen	käsite	ja	siihen	liittyvät	käsitteet	tulisi	esittää	eri	konteksteissa,	jotta	esitystapa	tukisi	
katsomustietoista	opetusta.	
	
	
Ryhmäkokeet	katsomusaineissa	
	
Tanja	Halonen,	Kristiina	Holm	&	Vesa	Åhs	/	Helsingin	normaalilyseo		
				
TutKoKe-toimintamme	kohteena	on	ryhmäkokeiden	pitäminen	 ja	kehittäminen	katsomusaineissa	
(UE+ET).	 Ryhmäkokeiden	 myötä	 nuorille	 voidaan	 tarjota	 tilaisuuksia	 työstää	 haasteellisiakin	
uskonnon	ja	elämänkatsomustiedon	koetehtäviä	ja	hakea	niihin	ratkaisuja	yhdessä.	Ryhmäkokeet	
tukevat	 laaja-alaista	 osaamista	 yläkoulussa	 ja	 lukiossa.	 Laaja-alaisuutta	 voidaan	 opetuksessa	
toteuttaa	 eri	 tavoin,	 joista	 yksi	 on	 oppiaineen	 sisällä.	 Ryhmäkokeiden	 avulla	 voidaan	
perusopetuksessa	 tukea	 esim.	 ajattelua	 ja	 oppimaan	 oppimista	 (L1),	 monilukutaitoa	 (L4)	 sekä	
osallistumista	 ja	 vaikuttamista	 (L7).	 Lukiossa	ne	puolestaan	 tukevat	 laaja-alaisen	osaamisen	osa-
alueista	 erityisesti	 vuorovaikutusosaamista	 sekä	 monitieteistä	 ja	 luovaa	 osaamista.	 Lisäksi	
ryhmäkokeisiin	 valmistautuminen	 ja	 niiden	 tekeminen	 tukevat	 hyvinvointiosaamiseen	 liittyviä	
taitoja	 monella	 tavalla.	 	 	 	 Ryhmäkokeiden	 hyödyntäminen	 mahdollistaa	 arvioinnin,	 joka	 ohjaa	
oppilaita	 ja	 opiskelijoita	 kehittämään	 osaamistaan	 ja	 vahvistamaan	 opiskelumotivaatiotaan.	
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Ryhmäkokeissa	koetilanteesta	luodaan	oppimistilanne,	jossa	oppilaiden	ja	opiskelijoiden	tiedolliset	
ja	 taidolliset	 valmiudet	 voivat	 kehittyä	 ja	he	harjoittelevat	 ryhmätyötaitoja,	 yhteisvastuullisuutta	
sekä	 tiedon	 soveltamista.	 Tutkimusten	 perusteella	 tiedetään,	 että	 ryhmäkokeet	 voivat	
mahdollistaa	sisältöjen	syvällisemmän	prosessoinnin	verrattuna	usein	tietotestausta	painottavaan	
yksilökokeeseen.	 	 	 	 Katsomusaineiden	 ryhmäkokeista	 saamamme	 palaute	 on	 ollut	 erittäin	
myönteistä	niin	psyykkisen	hyvinvoinnin	kuin	oppimisenkin	näkökulmasta.	Oppilaat	 ja	opiskelijat	
kokevat	 kokeeseen	 valmistautumisen	 ja	 kokeen	 tekemisen	 vähemmän	 stressaavaksi	 kuin	
yksilökokeen.	 He	myös	 raportoivat	 oppivansa	 uusia	 asioita	 ryhmäkokeessa,	 kun	 ryhmän	 jäsenet	
keskustelevat	yhdessä	tehtävistä	ja	rakentavat	vastauksia.	
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KOTITALOUS	
	
Puheenjohtaja:	Hille	Janhonen-Abruquah	
	
	
Arkielämän	ilmiöiden	opiskelu	ja	oppilaiden	kiinnostus	monitieteiseen	opiskeluun	
peruskoulussa	
	
Liisa	Lavonen	/	Helsingin	yliopisto			
	
Yhdistämällä	 kotitalousopetuksessa	 eri	 tiedonaloja	 syvennetään	 oppilaiden	 kykyä	 ymmärtää	
monitieteisiä	 ilmiöitä	 todellisissa	 arkielämän	 tilanteissa	 (POPS,	 2014).	 Arjen	 tilanteisiin	 liittyvien	
käytännön	 oppimistehtävien	 tavoitteena	 on	 muun	 muassa	 kehittää	 oppilaiden	 suunnittelu-,	
organisointi-	 ja	 työskentelytaitoja.	 Suunnittelutaitojen	 harjoittelemisen	 tavoitteena	 on,	 että	
oppilas	oppii	ongelmanratkaisutaitoja,	käyttämään	luovuutta	ja	kriittistä	tiedonhallintaa	erilaisissa	
kotitalouden	 arkielämän	 ongelmissa	 ratkaistessaan	 näihin	 liittyviä	 oppimistehtäviä	 yhdessä	
muiden	 oppilaiden	 kanssa.	 	 Väitöskirjatutkimuksessani	 kotitalousopetuksen	 keskeisiä	 taitoja	
yhdistetään	 ensi	 kertaa	 luonnontieteen	 tietokäytäntöjen	 (mm.	 havainnointi	 ja	 mittaaminen,	
ennustaminen	 ja	päättely)	 ja	 tekniikan	 tietokäytänteiden	 (mm.	 suunnittelu	 ja	ongelmanratkaisu)	
kanssa	siten,	että	alakoulun	oppilaat	käyttävät	niitä	kohtaamiensa	arjen	ongelmien	määrittelyssä	
ja	ratkaisumallien	kehittämisessä	(NRC	framework	2012).	Tutkimusparadigmanani	on	kasvatusalan	
kehittämistutkimus,	joka	tarjoaa	tutkimukselle	luokkahuonetutkimukseen	kehitettyjä	menetelmiä	
ja	 malleja	 (McKenney	 &	 Brand-Gruwel,	 2018;	 Sandoval,	 2014).	 Väitöskirjatutkimuksessani	
suunnitellaan	 alakouluun	 tutkivan	projektioppimiseen	perustuvia	monitieteisiä	 opetusmoduuleja	
arkielämän	 ilmiöiden	 kontekstissa	 (Krajcik	 &	 Shin,	 2014).	 Osajulkaisuissa	 tutkitaan	 oppilaiden	
kiinnostumista	 opiskeluun	 havainnoimalla	 kerätystä	 videoaineistosta	 oppilaiden	 puhetta	 ja	
toimintaa	 peruskoulun	 1.	 -ja	 3.	 luokan	 luokkahuoneympäristöissä.	 Oppilaiden	 opiskelua	
tarkastellaan	kahden	eri	kotitalouden	arkielämän	ilmiön	äärellä,	jotka	ovat	tahranpoisto	ja	taikinan	
kohoaminen.	 	 	 Tässä	 esityksessä	 kuvaan	 kehittämiäni	 projektioppimiseen	 perustuvia	
opetusmoduuleja,	 jotka	ovat	kontekstualisoitu	kotitalouden	arkielämän	ilmiöihin.	Havainnollistan	
esityksessäni	 sitä,	miten	 arkielämän	 ilmiöiden	opiskelua	 luokkahuoneessa	 voidaan	 suunnitella	 ja	
tutkia.	 Esimerkkieni	 kautta	 voidaan	 käydä	 keskustelua	 siitä,	 mitkä	 voisivat	 olla	 tulevaisuudessa	
tarvittavia	kotitalousopetuksen	keskeisiä	tiedonalakohtaisia	tavoitteita	perusopetuksessa	ja	miten	
tätä	kotitalouden	tiedonalaosaamista	voidaan	tukea	projektilähtöisten	työtapojen	avulla,	niin	että	
oppilaiden	kiinnostus	opiskelua	kohtaan	kasvaa.	
	
	
Huslig	ekonomi	ett	skolämne	för	alla		
	
Kirsi	Salomaa	/	Åbo	Akademi	
	
I	denna	artikel	kommer	jag	att	belysa	hur	skolämnet	huslig	ekonomi	växte	fram	från	hushållskurser	
avsedda	 för	 flickor	 till	ett	 för	alla	gemensamt	skolämne,	utgående	 från	 förändringar	 i	 samhället.	
Syftet	är	att	undersöka	de	samhälleliga	motiven	för	inrättandet	av	huslig	ekonomi	som	skolämne,	
vad	 skolämnet	 skulle	 bidra	med	 och	 hur	 argumenten	 för	 och	 innehållet	 i	 skolämnet	 förändrats	
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över	 tid.	 Ett	 ytterligare	 syfte	 är	 att	 undersöka	 vilka	 elevgrupper	 som	 ansågs	 behöva	 detta	
skolämne	 och	 hur	 denna	 syn	 har	 förändrats	 över	 tid.	 Forskningsfrågorna	 är	 följande:	 	 •	 Vilka	
personer	 och	 organisationer	 var	 aktiva	 med	 att	 driva	 frågan	 om	 behovet	 av	 skolämnet	 huslig	
ekonomi	och	med	vilka	argument?		•	Hur	beskrivs	behovet	av	huslig	ekonomi	i	statliga	dokument	
för	olika	skolformer	från	skolämnets	införande	för	vissa	elevgrupper	tills	det	blir	ett	skolämne	för	
alla	elever?		Utbildningen	påverkas	av	för	tiden	gällande	normer	och	tankesätt	både	vad	beträffar	
hur	 och	 för	 vem	undervisningen	 ordnas.	 I	 läroplanerna	 återspeglas	 det	 dåvarande	 tänkesättet	 i	
samhället,	och	därför	kommer	dessa	att	vara	centrala	källor,	liksom	kommittébetänkanden	i	vilka	
man	 som	 oftast	 kan	 ta	 del	 av	 diskussionen	 och	 motiveringarna	 för	 besluten.	 Innehållet	 i	
läroplanerna	 för	 skolämnet	huslig	ekonomi	kommer	 jag	att	analysera	enligt	 tematisk	 textanalys.	
Arbetet	bottnar	sig	på		Goodsons	modell	för	utveckling-	och	etablering	av	ett	skolämne.		Ett	ökat	
kunnande	inom	hygien	och	näringsfrågor	var	ursprungligen	ett	av	motiven	för	att	bilda	skolämnet	
huslig	ekonomi.	Uppfattningen	i	samhället	om	arbetsfördelningen	både	i	hemmen	och	i	arbetslivet	
mellan	 män	 och	 kvinnor	 har	 påverkat	 skolämnet	 huslig	 ekonomi.	 I	 de	 förväntade	 resultaten	
framgår	 i	 vilken	utsträckning	 skolämnet	huslig	 ekonomi	 infördes	 i	 skolan	och	 vilka	 faktorer	 som	
påverkade	 att	 ämnet	 blir	 ett	 för	 alla	 gemensamt	 ämne.	 Övriga	 resultat	 är	 vilka	 personer	 och	
organisationer	var	förespråkare	för	ämnet	och	hur	det	argumenterades	för.	
	
	
Kotitalousopettajat	ruoka-	ja	kestävyyskasvattajina	–	kasvisruokapainotteisuutta,	
koulutushaastetta	sekä	oppiaineyhteistyön	merkitystä			
	
Minna	Autio,	Sanna	Sekki	&	Taru	Lindblom	/		Helsingin	yliopisto			
	
2020-luvun	 kotitalousopetuksessa	 yhä	 tärkeämmäksi	 teemaksi	 on	 nousemassa	 arjen	
kestävyystaitojen	 opetus.	 Kestävä	 ruokapedagogiikka	 sekä	 siihen	 läheisesti	 kytkeytyvät	 kodin	
ekologisen	 taloudenpidon	 taidot	 ovat	 yhteiskunnan	 kehityksen	 kannalta	 keskeisiä	 –	 kun	
tavoitellaan	1.5	asteen	elämäntyyliä.	Kotitaloustiede	yhdessä	 lähitieteiden	kanssa	 (mm.	kulutus-,	
ruoka-	 ja	 perhetutkimus	 sekä	 kasvatustiede)	 tarjoaa	 tieteellisen	 pohjan	 kotitalousopetukselle.	
Kotitalousopetus	 on	 ollut	 ruokapainotteista	 ja	 siten	 ruoka-	 ja	 ravitsemuskasvatus	 ovat	 olleet	
keskeisiä	tutkimuskohteita	alalla	(mm.	Murphy	2011,	Höijer	et	al.	2011,	Janhonen	2016,	Worsley	
ym.	 2016,	 Ronto	 ym.	 2017).	 Kestävyyden	 ajattelutapa	 	 kotitalousopetuksessa	 on	 pohjannut	
säästäväisyyden	 ja	 taloudellisuuden	 ajattelulle	 (mm.	 Øvrebø	 2015)	 ja	 ekologinen	 kestävyys	 (ml.	
kestävyyskasvatus)	 on	 noussut	 tutkimuskohteeksi	 paljolti	 2010-luvulla	 (mm.	 Dewhurst	 &	
Pendergast	 2011;	 Øvrebø	 2015,	 Haapala	 ym.	 2014,	 Elorinne	 ym.	 2020).	 	 Tarkastelemme	
esityksessä,	 miten	 peruskoulussa	 toimivat	 kotitalousopettajat	 näkevät	 ruoka-	 ja	
kestävyyskasvatuksen	 tavoitteet	 ja	 merkityksen	 työssään.	 Empiirinen	 aineisto	 koostuu	 keväällä	
2020	 toteutetusta	 kyselystä	 (n=153),	 jonka	 kautta	 avaamme	kotitaloutta	opettavien	näkemyksiä	
opetettavista	 teemoista,	 kuten	 ruoka,	 asuminen,	 vaatteet	 ja	 kuluttaminen	 osana	 kestävyyttä.	
Tarkastelemme	 myös	 opettajien	 näkemyksiä	 kestävyyskasvatuksesta	 yleisesti.	 	 	 Tutkimuksen	
mukaan	 enemmistö	 opettajista	 tunnistaa	 ruoan	 kestävyyteen	 liittyviä	 ajankohtaisia	 kysymyksiä.	
Suosittuja	 ruokakasvatuksen	 teemoja	 ovat	 kasvisproteiinit,	 hävikkiruoka,	 lähiruoka	 sekä	
satokausiajattelu.	Näiden	teemojen	avulla	paneudutaan	ilmastonäkökulmaan	ja	eri	raaka-aineiden	
ympäristövaikutuksiin	 sekä	harjoitellaan	 ympäristön	kannalta	 kestävämpien	valintojen	 tekemistä	
omassa	 arjessa.	 Kestävyyteen	 liittyviä	 teemoja	 huomioidaan	 opetustyössä	 kotitalouden	 eri	
sisältöalueilla.	Kestävyyskasvatusta	toteutetaan	usean	oppiaineen	yhteistyönä	ja	opettajat	tekevät	
yhteistyötä	mieluiten	biologian	ja	yhteiskuntaopin	kanssa.	Vain	23	%	opettajista	oli	samaa	mieltä	
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siitä,	 että	 koulutus	 antaa	 riittävät	 valmiudet	 kestävyyskasvatuksen	 opetukseen.	 Tämä	 asettaa	
haasteen	opettajankoulutukselle.	
	
	
Matens	betydelse	för	barnkalaset		
	
Charlotta	Böhlström	/	Åbo	Akademi				
	
Att	fira	födelsedag	tillsammans	med	sina	kompisar	är	nästan	en	självklarhet	bland	barn	idag.	Från	
att	 ha	 varit	 en	 tillställning	 i	 hemmet	 för	 barn	 i	 högre	 samhällsklasser	 har	 barnkalas	 blivit	 en	
obligatorisk	 fest	där	 valmöjligheterna	 vid	organiseringen	är	otaliga.	Det	 som	dock	har	 varit,	 och	
fortfarande	är,	gemensamt	för	de	flesta	barnkalasen	är	serveringen.	Man	kan	dra	den	slutsatsen	
att	även	om	kalasen	kan	se	olika	ut,	bjuds	det	alltid	på	något	ätbart.	I	början	var	födelsedagstårtan	
med	ljus	ett	viktigt	inslag	på	kalasen	medan	den	idag	kan	ersättas	av	till	exempel	glass	eller	andra	
bakverk.	 	 	 Att	 barnkalas	 firas	 på	 så	 många	 olika	 sätt	 idag	 har	 väckt	 mitt	 intresse	 för	 kalasets	
betydelse	och	vad	maten	som	bjuds	på	kan	berätta	om	familjens	mattraditioner.	Jag	vill	undersöka	
vilken	typ	av	mat	barnkalasen	innehöll	tidigare	och	jämföra	det	med	maten	på	dagens	barnkalas.	
Matens	 betydelse	 för	 kalaset	 är	 också	 av	 intresse.	 Är	 maten	 avgörande	 för	 om	 kalaset	 ska	
klassificeras	som	ett	 lyckat	kalas?	 	 	Syftet	 för	undersökningen	är	att	 ta	reda	på	vilka	matminnen	
dagens	föräldrar	(föräldrar	till	barn	i	åldern	4–10	år)	förknippar	med	kalas	i	sin	barndom.	Genom	
att	undersöka	matminnen	fås	även	en	förståelse	för	matens	betydelse	för	barnkalas.	 	 	Utgående	
från	 syftet	 har	 följande	 forskningsfrågor	 utformats.	 	 1.Vilken	 typ	 av	 maträtter	 och	 bakverk	
serverades	 under	 kalasen?	 2.Hur	 upplevdes	 matsituationen	 under	 kalasen?	 3.Vem	 planerade,	
köpte	och	 tillagade	kalasmaten?	 	Datainsamlingen	görs	 som	en	 intervju	med	 föräldrar	 till	barn	 i	
åldern	 4–10	 år.	 För	 att	 väcka	 minnen	 hos	 informanterna	 används	 fotografier	 från	 deras	
barndomskalas	 som	 stöd	 för	 intervjun.	 Det	 empiriska	 materialet	 analyseras	 med	 hjälp	 av	 en	
narrativ	analys.				Studien	ingår	i	min	doktorsavhandling	vars	övergripande	syfte	är	att	undersöka	
hur	 fenomenet	barnkalas,	med	fokus	på	mat,	upplevs	 idag	av	föräldrar	och	 lärare.	De	två	övriga	
studierna	 fokuserar	 på	 föräldrarnas	 upplevelser	 av	 barnkalas	 idag	 och	 på	 kalas	 ur	 skolans	 och	
lärarens	 perspektiv.	 För	 att	 kunna	 jämföra	 dagens	 barnkalas	med	 kalas	 då	 dagens	 föräldrar	 var	
barn,	 är	 tanken	 att	 intervjua	 samma	 informanter	 i	 den	 första	 och	 andra	 studien.	 Den	 tredje	
studien	 tar	 fasta	 på	 kalas	 ur	 pedagogernas	 perspektiv	 och	 vilka	 lärandemål	 de	 upplever	 som	
viktiga	i	sin	verksamhet	när	det	kommer	till	barnkalas	och	kalasmat.	
	
	
Mat(b)ordet		
	
Linda	Qvarnström	/	Åbo	Akademi		
	
Måltiden	handlar	om	gemenskap,	att	mätta	magar	och	bygga	relationer	men	måltidsgemenskapen	
är	hotad	eftersom	vi	har	allt	mera	bråttom.	Ensamhet	ökar	och	bland	äldre	 finns	ensamboende	
som	mot	sin	vilja	äter	utan	sällskap	dagligen.	Att	äta	tillsammans	skapar	rutin	i	vardagen.	Kan	man	
äta	 tillsammans	virtuellt	och	den	vägen	hålla	kontakten	samt	öka	måltidsgemenskapen?	 	Denna	
studie	 fokuserar	på	virtuell	måltidsgemenskap	bland	pensionerade	seniorer.	Andelen	äldre	ökar,	
tekniska	lösningar	utvecklas	hela	tiden,	ensamheten	växer	-	behöver	fysisk	distans	längre	medföra	
social	 distans?	 Den	 teoretiska	 referensamen	 inkluderar	 det	 sociala	 med	 måltiden,	 äldres	
måltidspreferenser	och	virtuella	möten.	 	Syftet	med	studien	är	att	öka	måltidsgemenskap	och	ta	
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reda	 på	 upplevelser	 om	 att	 äta	 tillsammans	 virtuellt	 bland	 äldre.	 Five	 Aspects	 Meal	 Model-	
modellen,	 som	 är	 utvecklad	 vid	 Örebro	 Universitet	 för	 att	 beakta	 restaurangmåltidens	 olika	
aspekter	 har	 använts	 som	utgångspunkt	 för	 att	 bygga	 upp	 studien.	 Forskningsfrågorna	 är:	 Vilka	
positiva	och	negativa	aspekter	finns	med	den	virtuella	måltiden?,	Hur	kan	aspekterna	av	FAMM-
modellen	ersättas	virtuellt?,	Ökas	matlusten	av	virtuella	måltider?		Den	empiriska	delen	av	studien	
är	en	aktionsforskning	och	FAMM-modellen	har	genomsyrat	den	kvalitativa	undersökningen,	där	
seniorer	 intervjuades	 om	 olika	 aspekter	 av	 upplevelsen	 om	 att	 äta	 tillsammans	 virtuellt.	
Deltagandet	var	frivilligt	och	undersökningen	utfördes	genom	att	deltagarna	skickades	recept	via	
e-post	 samt	 tillredde	 en	måltid	 hemma	hos	 sig	 och	 satte	 sig	 sedan	 ner	 för	 att	 samtala	 och	 äta	
samma	 mat	 via	 bildsamtalsprogrammet	 Zoom.	 Resultatet	 visar	 att	 virtuell	 gemenskap	 går	 att	
skapa	för	seniorer	via	gemensamma	intressen.	Motiverande	teman	i	denna	undersökning	var	att	
äta	 tillsammans,	 att	 få	 sällskap	 och	 diskutera	 med	 andra	 samt	 nyhetsvärdet	 som	 tekniken	
medförde.	 	 Detta	 pilotprojekt	 är	 en	 möjlig	 intervention,	 för	 att	 minska	 ensamhet	 och	 öka	
måltidsgemenskap	bland	äldre	genom	att	äta	tillsammans	virtuellt.	Detta	kunde	vara	ett	försök	att	
föra	 samman	 familjer,	 liksinnade	 seniorer	 och	 eventuellt	 också	 vårdpersonal	 och	 kunder	 för	 en	
gemensam	måltid	 -	 på	 distans.	 Slutsatser	 är	 att	 även	 äldre	 är	 beredda	 att	 använda	 teknik	 och	
villiga	 att	 pröva	 på	 nytt.	 Att	 äta	 tillsammans	 virtuellt	 kan	 vara	 något	 att	 beakta	 inom	
vuxenutbildningar.	 Jag	 hoppas	 också	 att	 resultatet	 av	 denna	 undersökning	 kan	 användas	 inom	
utvecklingen	av	äldreomsorgen.	
	
	
Yhdenvertaisuuden	rakentuminen	kotitalousluokan	multimodaalisessa	
vuorovaikutuksessa			
	
Kati	Oikarinen	/	Helsingin	yliopisto			
	
Moninaistuva	yhteiskunta	 ja	kouluyhteisö	sekä	perusopetuksen	opetussuunnitelmasta	kumpuava	
vaatimus	 yhdenvertaisuuden	 edistämisestä	 heijastuvat	 opettajan	 työn	 arkeen.	 Esitys	 pohjautuu	
väitöskirjatutkimukseeni,	 jonka	 tavoitteena	 on	 tunnistaa	 ja	 ymmärtää	 yhdenvertaisuuden	
rakentumista	 sukupuolen	 ja	 kielellisen	 moninaisuuden	 näkökulmasta	 kotitalousluokan	
vuorovaikutuksessa.	 Esittelen	 tulevaa	 tutkimusta	 kokonaisuutena	 ja	 etenkin	 videointia	
tutkimusmenetelmänä.	 Kotitalous	 toiminnallisena	 ja	 vuorovaikutuksellisena	 oppiaineena	 asettaa	
opettajalle	 haasteita	 huomata	 kaikkea	 luokassa	 tapahtuvaa.	 Videointi	 mahdollistaa	
vuorovaikutuksen	yksityiskohtaisen	tarkastelun	ja	sen	avulla	näkymätön	voidaan	nostaa	näkyväksi.	
Väitöstutkimus	 koostuu	 kolmesta	 osatutkimuksesta,	 joista	 ensimmäinen	 tulee	 tarkastelemaan	
yhdenvertaisuuden	 rakentumista	 sukupuolen	 ja	 sukupuolittavien	 käytänteiden	 näkökulmasta.	
Sukupuolittuneisuutta	 on	 vaikea	 tunnistaa	 sen	 arkisuuden	 takia	 tai	 käytänteet	 voivat	 olla	
tiedostamattomia.	 Toinen	 osatutkimus	 tarkastelee	 monikielistä	 kotitalousluokkaa	 ja	 sitä,	 miten	
opettaja	ja	oppilaat	käyttävät	puhetta,	kehoa	ja	materiaa	vuorovaikutuksessa	luodakseen	jaettua	
yhteisymmärrystä	 ja	 yhdenvertaisuutta.	 Lisäksi	 tutkimuksessa	 tarkastellaan	 sukupuolen	 ja	
monikielisyyden	 limittymistä	 toisiinsa	 ja	 sitä,	mikä	 vuorovaikutuksessa	 kenties	 toiseuttaa,	 sulkee	
pois	 tai	 luo	 konflikteja.	 Tämän	 laadullisen	 tapaustutkimuksen	 informantteina	 ovat	
pääkaupunkiseudun	 koulussa	 työskentelevä	 kotitalousopettaja	 ja	 hänen	 kaksi	 7.	 luokan	
opetusryhmää.	Tutkimusaineisto	kerätään	videokuvaamalla	kotitalousluokan	opetuskertoja	helmi-
huhtikuussa	 2021.	 Aineiston	 analysoinnin	 viitekehys	 rakentuu	 ajatuksesta	 vuorovaikutuksen	
monikanavaisuudesta	 eli	 multimodaalisesta	 vuorovaikutuksesta.	 Kielen	 lisäksi	 rakennamme	
merkityksiä	myös	käyttämällä	kehoa,	eleitä,	ilmeitä	ja	asentoja	sekä	ympäristöä,	tilaa	ja	materiaa.	
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Tutkimukseni	 lähtökohdat	 paikantuvat	 kotitaloustieteen,	 feministisen	 pedagogiikan	 ja	
kulttuurisesti	 responsiivisen	 pedagogiikan	 kentille.	 Tutkimus	 lisää	 ymmärrystä	 kotitalouden	
aineenopetuksen	 ja	 luokan	 vuorovaikutuksen	 moniulotteisuudesta	 ja	 tarjoaa	 opettajille	
työvälineitä	erilaisten	oppilaiden	yhdenvertaiseen	kohtaamiseen.	
	
	
Näkökulmia	Helsingin	yliopiston	Kotitalousopettajan	opintosuunnan	Tasa-arvo-	ja	
yhdenvertaisuussuunnitelman	kehittämistyöstä					
	
Sonja	Anttila	/	Helsingin	yliopisto			
	
Helsingin	 yliopiston	 Kotitalousopettajan	 opintosuunnan	 ensimmäisen	 tasa-arvo-	 ja	
yhdenvertaisuussuunnitelman	 valmistelu	 aloitettiin	 syyskuussa	 2020	 ja	 suunnitelma	 on	 nyt	
viimeistelyvaiheessa.	Suunnitelman	tekemisessä	ovat	olleet	mukana	opintosuunnan	henkilökunta,	
perustutkinto-opiskelijat	 ja	 tohtorikoulutettavat.	 Kaikki	 suunnitelman	 tekemiseen	 osallistuneet	
ryhmät	 tunnistivat	 sekä	hyviä	käytänteitä	että	kehitettäviä	asioita	opintosuunnan	toiminnassa	 ja	
tilaratkaisuissa	 näihin	 teemoihin	 liittyen.	 	 	 Opintosuunta	 on	 naisvaltainen	 yhteisö	 ja	 on	 tärkeää	
tarkastella	 millaisia	 sukupuolittuneita	 käytäntöjä	 toimintaan	 liittyy.	 Puolet	 perustutkinto-
opiskelijoille	 tehtyyn	 kyselyyn	 vastanneista	 ei	 ollut	 kohdannut	 epätasa-arvoon	 tai	
yhdenvertaisuuteen	 liittyviä	 haasteita.	 Ne	 vastaajat,	 jotka	 olivat	 tunnistaneet	 haasteita,	
mainitsivat	 sukupuoleen,	 opiskelijan	 taitotasoon	 ja	 keskinäiseen	 vuorovaikutukseen,	
sairauspoissaoloihin,	 etätyöskentelyyn	 sekä	 opettajien	 lähestyttävyyteen	 liittyviä	 haasteita.	
Henkilökunnan	 osalta	 toiveet	 liittyivät	 kuulluksi	 tulemiseen	 erilaisissa	 työhön	 liittyvissä	
kohtaamisissa,	 koulutustarpeisiin	 tasa-arvon	 ja	 yhdenvertaisuuden	 teemoihin	 liittyen,	
tohtorikoulutettavien	 osallisuuden	 kokemuksiin,	 opetusjärjestelyiden	 tasa-arvoiseen	
toteuttamiseen	ja	opetustyön	tasa-arvoisuutta	edistäviin	käytäntöihin.	Lisäksi	todettiin,	että	tasa-
arvo-	ja	yhdenvertaisuusteemat	tulee	huomioida	tutkimuksen	osalta	ja	opetussuunnitelmatyössä.				
Kotitaloustieteessä	 ja	 -	 opetuksessa	 on	 paljon	 sisältöjä,	 kuten	 esimerkiksi	 perhe-	 ja	 kulutusasiat	
sekä	 ruokakasvatus,	 joissa	 tasa-arvo	 ja	 yhdenvertaisuusteemat	 ovat	 luontevasti	 läsnä,	 mutta	
toisaalta	ne	voivat	myös	helposti	jäädä	huomioimatta.	Tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuussuunnitelman	
viemisestä	 käytännön	 toiminnaksi	 on	 kirjattava	 suunnitelmaan	 toimenpiteitä	 aikatauluineen.	
Sukupuolitietoinen	opetus	opintosuunnan	kursseilla	ja	sellaisten	tietojen	ja	taitojen	opettaminen,	
joilla	 opiskelijat	 pystyvät	 itse	 myöhemmin	 toteuttamaan	 sukupuolitietoista	 opetusta	 omassa	
työssään	 ovat	 keskeisiä.	 Tulevien	 opettajien	 koulutuksessa	 on	 kiinnitettävä	 huomio	 paitsi	
yhdenvertaisuustaitojen	 vahvistamiseen	 ja	 normien	 tunnistamiseen	 myös	 valmiuksiin,	 joilla	
opettaja	voi	puuttua	syrjintään	koulumaailmassa.	Kotitaloustieteellä	 ja	–	opetuksella	on	 loistavat	
mahdollisuudet	 edistää	 tasa-arvon	 toteutumista	 yhteiskunnassa	 sukupuolitietoisten,	
rasisminvastaisten	ja	yhdenvertaisuutta	edistävien	toimintatapojen	myötä.	
	
	
Taidon	oppimisen	ja	opettamisen	haasteita	uudessa	normaalissa			
	
Hille	Janhonen-Abruquah	&	Helena	Soljanto			
	
Oppimisen	voidaan	ajatella	 tapahtuvan	 joko	yhtä	aikaa	 toisen	kanssa	 (synkronisesti)	 tai	 vapaasti	
omassa	 tahdissa	 (asynkronisesti).	 Oppimisympäristö	 voi	 puolestaan	 olla	 joko	 fyysinen	 tila	 tai	
virtuaalinen	 todellisuus.	 Tällaisen	 nelikentän	 avulla	 hahmotamme	 sitä	 oppimisen	 modaalista	
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muutosta,	 johon	 koronapandemian	 myötä	 päädyimme.	 Näkökulmamme	 taidon	 oppimisen	
muutokseen	nousee	oman	 yliopisto-opettajuutemme	 kokemusten	 kautta.	 Kalenterivuonna	 2020	
opetimme	kymmentä	eri	 opintojaksoa	 kasvatustieteen	 kandi-	 ja	maisteriohjelmissa	 kotitalouden	
opintosuunnassa.	Näistä	jokainen	toteutettiin	uudella	tavalla.		Oppimisen	siirryttyä	yhä	enemmän	
fyysisistä	oppimisympäristöistä	virtuaalisiin	oppimisen	tiloihin	pedagogisen	suhteen	rakentuminen	
ja	ylläpitäminen,	yhteisöllisyyden	muodostuminen	ja	vertaisoppimisen	mahdollisuuksien	luominen	
haastoivat	opettajaa.	Taidon	oppimisessa	mestari-kisälli	–asetelma	tai	ekspertti-noviisi	–suhde	oli	
mahdollista	 rakentaa	 virtuaalisestikin,	 mutta	 vaati	 uusia	 toimintatapoja.	 Havainnollistamisen	
mahdollisuudet	virtuaalisessa	todellisuudessa	vaativat	edelleen	kehittämistä.	Yksilöllisesti,	omalla	
ajalla	ja	itse	valitussa	paikassa,	tapahtuva	oppiminen	vaikkapa	kirjastossa	tai	kotona	sai	rinnalleen	
myös	 muita	 fyysisiä	 oppimisympäristöjä.	 Virtuaalisista	 oppimisympäristöistä	 tuttu	 Moodle	 sai	
haastajaksi	 uusia	 digitaalisia	 ympäristöjä.	 Nelikentän	 avulla	 voi	 hahmottaa	 myös	 pedagogisten	
välineiden	 käytön	 muutosta.	 Fyysisen	 oppimisympäristön	 välineet	 eroavat	 virtuaalisen	
oppimisympäristön	 välineistä.	 Opettajaksi	 opiskelevien,	 kuten	 heidän	 opettajiensakin,	 tuleekin	
hallita	 yhä	 enemmän	 erilaisia	 pedagogisia	 välineitä	 ja	 ottaa	 niitä	 myös	 rohkeasti	 käyttöön.		
Uudessa	 normaalissa	 on	 paljon	 vanhaa,	 mutta	 myös	 uusien	 kokeilujen	 tuottamaa	 muutosta.	
Tulevien	 opintojaksojen	 suunnittelun	 näkökulmasta	 lienee	 olennaista	 ottaa	 huomioon,	 että	
opiskelijan	 opinnot	 sisältävät	 niin	 omaan	 tahtiin	 opiskelua	 kuin	 opintoja	 samaan	 tahtiin	 toisen	
kanssa	 ja	 että	 opinnot	 toteutuvat	monipuolisesti	 erilaisissa,	 niin	 fyysisissä	 kuin	 virtuaalisissakin,	
oppimisympäristöissä.	
	
	
Oppiaineyhteistyö	–	aineenopetusta	ja	aiheenopetusta	
	
Silpa	Maria	Pöntinen	/	Helsingin	yliopisto			
	
Tämä	 esitys	 pohjautuu	 väitöskirjatutkimukseeni	 (Pöntinen,	 2019),	 joka	 kohdistui	
oppiaineyhteistyöhön	 aineenopettajaopiskelijoiden	 opetusharjoittelussa.	 Oppiaineyhteistyöllä	
tarkoitan	 kahden	 tai	 useamman	 aineen	 opettajien	 (keskinäistä)	 tai	 opettajien	 ja	 oppilaiden	
(välistä)	 yhteistoimintaa,	 jonka	 päämääränä	 on	 edistää	 osallistujien	 oppimista	 ja	 luoda	 uusia	
käytäntöjä.	 	 Tutkin	 väitöskirjassani	 oppiaineyhteistyön	 toteutumista	 –	 esteitä,	 edellytyksiä	 ja	
mahdollisuuksia.	 Teoreettinen	 tarkastelu	 kohdistui	 oppimisen	 sosiaaliseen	 luonteeseen,	
kollektiiviseen	 asiantuntijuuteen	 ja	 siihen,	 miten	 oppiaineyhteistyö	 voi	 edistää	 oppimisen	
siirtovaikutusta.	 Tutkimus	 oli	 laadullinen	 tapaustutkimus.	 Sen	 aineisto	 koostui	
ryhmäkeskusteluista,	 haastatteluista	 ja	 palautepalaverikeskusteluista.	 	 Tutkimus	 osoitti,	 että	
oppiaineyhteistyölle	 on	 monia	 esteitä	 ja	 sen	 toteuttaminen	 opetusharjoittelussa	 oli	 vähäistä.	
Tutkittavat	 suhtautuivat	 siihen	 kuitenkin	 pääsääntöisesti	 myönteisesti.	 Keskeisimmiksi	
oppiaineyhteistyön	esteiksi	ja	edellytyksiksi	osoittautuivat	erilaiset	hallinnolliset	tekijät,	tutkittavia	
koskevat	 henkilökohtaiset	 ominaisuudet	 sekä	 voimavarat.	 	 	 Työyhteisön	 merkitys	
oppiaineyhteistyön	toteutumisen	kannalta	osoittautui	tärkeäksi	tekijäksi.	Koulun	toimintakulttuuri	
ilmenee	 kouluyhteisön	 käytännöissä.	 Yksi	 keskeinen	 tutkimustulos	 tiivistyi	 oppiaineyhteistyön	
intensiteettiin.	 Jotta	 se	 voisi	 kasvaa,	 tulee	 yhteistoiminnan	 lisääntyä	 ja	 olla	 osa	 koulun	
toimintakulttuuria.	 Oppiaineyhteistyön	 intensiteetin	 ollessa	 vähäistä	 painottuu	 se	
aineenopetukseen.	 Intensiteetin	 kasvaessa	 eri	 aineiden	 opettajien	 yhteissuunnittelu	 lisääntyy	 ja	
edetään	 laajan	 yhteisen	 oppimiskokonaisuuden	 toteuttamiseen	 samanaikaisopetuksena.	
Aiheenopetusta	on	esimerkiksi	perusopetuksen	monialaisten	oppimiskokonaisuuksien	opetus.	Sen	
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toteuttamisessa	 tarvitaan	 oppiaineyhteistyötä.	 	 Pöntinen,	 S.	 M.	 (2019).	 Oppiaineyhteistyö	
opetusharjoittelussa.	Tapaustutkimus	aineenopettajakoulutuksesta.	Helsinki:	Helsingin	yliopisto.	
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KUVATAIDE	
	
Puheenjohtaja:	Seija	Kairavuori	ja	Hanna	Niinistö	
	
	
Musiikin,	sadun	ja	kuvan	sosioemotionaaliset	merkitykset	esikouluikäisten	lasten	
kokemuksissa	
	
Päivi	Granö	&	Serja	Turunen	/	Turun	yliopisto	
	
Tutkimuksemme	 oli	 osatutkimuksena	 kehittämis-	 ja	 tutkimushankkeessa	 ”RINNALLA	 –	 Taide-	 ja	
kerrontalähtöinen	 mentoritoiminta	 lasten	 sosiaalisemotionaalisten	 taitojen	 oppimisen	 tukijana	
varhaiskasvatuksessa”.	 Hankkeen	 tarkoituksena	 oli	 kokeilla	 ja	 tutkia	 taide-	 ja	 kerrontalähtöisten	
menetelmien	 soveltuvuutta	 lasten	 sosioemotionaalisten	 taitojen	 oppimiseen	
varhaiskasvatuksessa.	 Esikoululaisten	 taidekokemuksiin	 syventyvä	 osatutkimuksemme	 koostui	
kahdesta	 erillisestä	 tutkimusosiosta,	 joissa	 satu	 ja	 musiikki	 yhdistyivät	 lasten	 kuvalliseen	 ja	
kerronnalliseen	 ilmaisuun.	 Aineistojen	 keruu	 tapahtui	 arkisissa	 tuokioissa	 lasten	 esikoulupäivän	
aikana.	Monikulttuurisen	ryhmän	15	lasta	osallistui	syksyllä	2019	kahteen	taidekasvatustuokioon,	
joissa	he	kuuntelivat	sadun	Ruma	ankanpoikanen	sekä	teososia	samannimisestä	balettiteoksesta.	
Lapset	 kuvailivat	 sadun	 synnyttämää	 kokemusta	 kuvailmaisun	 ja	 ohjatun	 kerronnan	 keinoin.		
Elämismaailman	 ilmiöt	 tulevat	 ymmärrettäviksi,	 kun	 niitä	 lähestytään	 kokemuksellisessa	
perspektiivissä.	 (Heidegger	 2007/1926;	 Miettinen,	 Pulkkinen	 &	 Taipale	 2010;	 Kakkori	 2009.)	
Aineistojen	 analyysissa	 hyödynnettiin	 vaiheittaista	 fenomenologista	 otetta	 (Husserl	 1995;	 Giorgi	
1999)	 sekä	 visuaalisen	 analyysin	 kontekstisidonnaista	 tulkintamenetelmää	 (esim.	 Bal	 2009).	
Tavoitteenamme	 oli	 saada	 lapset	 kuvaamaan	 henkilökohtaisia	 kokemuksiaan	 autenttisissa	
taidekasvatustilanteissa.	 (Turunen	 2016;	 Karlsson	 2012.)	 	 Toteuttamassamme	 tapauksessa	
korostuivat	tilannevaikutukset,	kuten	sosiaaliset	ja	kulttuuriset	kontekstit	sekä	toimijuus	ja	lasten	
väliset	 suhteet.	 Lasten	 tuottamia	 kuvia	 ja	 kuvantekoprosessia	 tarkastellaan	 kokonaisvaltaisesti	
näistä	 näkökulmista.	 Piirtäminen	 yhdessä,	 samassa	 tilassa	 ja	 saman	 pöydän	 ympärillä,	 on	
erityisesti	 sosiaalisten	suhteiden	 rakentamisen	 ja	vahvistamisen	 tilanne.	Piirtäminen	 tuo	esille	 jo	
olemassa	olevia	 jännitteitä	kaverisuhteissa,	mutta	siinä	on	myös	tilaisuus	osoittaa	toiselle	 tukea,	
ystävyyttä	 ja	 tarvetta	 liittyä	 ryhmään.	 	Musiikin	 kuuntelutilanne	 on	 lapsille	 vapauttava	 tilaisuus	
käsitellä	vaikeitakin	emotionaalisia	tai	sosiaalisia	tiloja,	kuten	kuoleman	tai	yksin	jäämisen	pelkoja.	
Ahdistavat	tunteet	voidaan	taidekokemuksessa	ikään	kuin	ulkoistaa,	samoin	kuin	vaikkapa	leikissä	
tai	sadussa.	Musiikin	kuuntelu	yhdessä	on	vahvasti	yhteisöllinen	tapahtuma.	
	
	
Piirustusmallina	Pilvi			
	
Maija	Esko	/	Turun	yliopisto			
	
Kouluissa	 ja	 opettajankoulutuksessa	 koirat	 ovat	 löytäneet	 paikan	 osana	 opetusta.	 	 Turun	
yliopistossa	 opettajankoulutuksessa,	 luokanopettajien	 kuvataideopetuksessa	 Pilvi,	
laumanvartijakoiran	 Owczarek	 Podhalanski	 vieraili	 piirustusmallina.	 Koska	 kampuksella	 ei	 ollut	
lupaa	 tuoda	 koiraa	 sisätiloihin,	 työskentely	 tapahtui	 ulkona	 piha-alueella.	 	 	 Ensin	 opiskelijat	
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tutkivat	 ja	 luonnostelivat	 piirtäen	 koiraa	 joka	 suunnasta.	 Kaikki	 olivat	 työskentelyn	 aikana	
liikkeessä,	 koira	 ja	 opiskelijat.	 Osa	 opiskelijoista	 piti	 etäisyyttä	 koiraan,	 osa	 piirtämisen	 jälkeen	
halusi	lähestyä	sitä,	johon	Pilviltä	pyydettiin	lupa.		Ulkotyöskentelyn	jälkeen	opiskelijat	jakautuivat	
luokkatiloissa	 pienryhmiin,	 toteuttivat	 luonnosten	 ja	 muistikuvien	 perusteella	 veistoksen.	
Veistokset	 rakennettiin	 kaikista	 suunnista	 yhtä	 aikaa.	Materiaaleina	 oli	 paperia,	 pahvia,	 teippiä,	
kelmua,	vaahtomuovista,	kankaita,	 liimasta,	peiteväriä	 ja	vettä.	 	Luonnokset	yllättivät	opiskelijat.	
Niitä	pidettiin	hyvinä.	Samoin	nopeassa	aikataulussa	ryhmätyönä	toteutetut	veistokset	ilahduttivat	
tekijöitään.	 Portfoliossaan	 opiskelijat	 pohtivat	 prosessia	 ja	 useiden	 opiskelijoiden	 kohdalla	 Pilvin	
rentouttava	vaikutus	kuvantekemiseen,	sekä	piirtämisen	että	veistoksen	toteutuksessa	nostettiin	
esille.		Esityksessäni	tarkastelen	koiran	paikkaa	opetuksessa.	Nostan	esille	yksilön	merkityksen	lajin	
rinnalle.	 Ja	 pohdin	 Pilvin	 kautta	 kosketuksen,	 yllätyksen	 ja	 toisin	 näkemisen	 merkitystä	
kuvataideopetuksessa	opettajankoulutuksessa.	
	
	
Ilmiömäisestä	taiteilijaelämästä	kuvataideoppiaineen	aiheisiin		
	
Seija	Kairavuori	&	Hanna	Niinistö	/	Helsingin	yliopisto	
	
Helsingin	 yliopiston	 kasvatustieteellisessä	 tiedekunnassa	 luokanopettajan	 opintosuunnassa	
kuvataiteen	 didaktiikan	 opiskelu	 käynnistyy	 jo	 perinteeksi	 muodostuneella	 tavalla.	 Katsomme	
ensimmäisellä	 luennolla	 Ilokuvan	 dokumenttielokuvan	 ”Taiteilijaelämää”	 (1999,	 Artist's	 life.	
Naukkarinen,	 Lasse;	 Hutri,	 Eila;	 Kantelinen,	 Tuomas).	 Elokuva	 kertoo	 ohjaajan	 lapsen,	 Esan,	
intohimoisesta	 ja	 luovasta	 kuvallisesta	 työskentelystä	 lapsuutensa	 ikävuosina	 3-7,	 juuri	 ennen	
koulun	 aloittamista.	 Oppiaineen	 didaktiikan	 kurssi	 lähtee	 siten	 liikkeelle	 dokumentin	 avulla	
kyseisen	tapauksen	ääreltä	kokonaisvaltaisen	sosio-kulttuurisen	ilmiön	yhteisestä	havainnoinnista,	
analysoinnista	 ja	 käsitteellistävästä	 keskustelusta,	 jota	 myöhemmät	 luennot	 teemoineen	
täydentävät	 eri	 näkökulmista.	 Opiskelijat	 aktivoidaan	 keskustelemaan	 ja	 kirjoittamaan	
näkemästään	 sekä	 annettujen,	 että	 itselle	 heränneiden	 kysymysten	 pohjalta.	 Kuvaamme	 tässä	
esityksessä	 tammikuussa	 2021	 käydyn	 keskustelun	 teemoja	 taidepedagogisen	 ja	 ainedidaktisen	
ajattelun	liikkeenä	havaitusta	ilmiöstä	kohti	oppiaineen	ja	siihen	linkittyvien	aiheiden	opettamista.	
Viritimme	neljä	suuntaa	keskustelulle	kurssin	Moodle-alustalla:	millainen	lapsi	on	kuvan	tekijänä,	
millainen	 on	 aikuisen	 (vanhemman	 vs.	 opettajan)	 rooli	 tilanteissa,	 mikä	 merkitys	 ympäröivällä	
yhteisöllä	 on	 kuvakulttuureihin	 kasvussa,	 sekä	 miten	 kasvattajana	 voi	 edistää	 tasa-arvoa	 ja	
yhdenvertaisuutta	 kuvien,	 taiteen	 ja	 muun	 visuaalisen	 kulttuurin	 äärellä.	 Tässä	 esityksessä	
keskitymme	 niistä	 erityisesti	 neljänteen	 teemaan,	 sillä	 elokuvassa	 lapsi	 ei	 valitse	 kuvallisessa	
työskentelyssään	asioita	välttämättä	lähiympäristön	odotusten	mukaisesti.	Erittelemme	laadullisia	
törmäyksiä	 keskusteluaineistossa	 eli	 opiskelijoiden	 havaintoja	 lapsen	 visuaaliseen	 kulttuuriin	
kasvun	taustalla	vaikuttavista	traditioista,	mm.	oletuksista	 ja	arvottamisista	suhteessa	opetuksen	
valikoituviin	 aiheisiin.	 Esimerkiksi	 sukupuolitietoisessa	 kuvataiteen	opettamisessa	 paljastetaan	 ja	
puretaan	 strereotyyppisiä	 käsityksiä	 ja	 oletuksia	 dikotomisesti	 ’tyttöjen	 ja	 poikien’	 aiheista	 ja	
työskentelyistä.	 Traditiot	 kriittisesti	 tiedostavasta	 aiheen	 opettamisesta	 rakentuu	 pedagoginen	
perusta	 oppiaineen	 keskiössä	 olevan	 ilmiön	 ymmärrykseen	 –	 lapsi	 tutkii	 taiteen	 keinoin	
ympäröivää	todellisuutta	ja	rakentaa	identiteettiään	suhteessa	visuaaliseen	kulttuuriin.	
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Mun	jätemäki	-	avoin	tapaus	
	
Marja	Rastas	&	Minna	Suoniemi	Aalto-yliopisto	
	
Olemme	 opettaneet	 usean	 vuoden	 ajan	 työparina	 Aalto-yliopiston	 kuvataidekasvatuksen	
koulutusohjelman	 yhteisiin	 opintoihin	 kuuluvaa	 Nykytaidekasvatus-kurssia.	 Kurssi	 kokoaa	 uudet	
kandidaatti-	 ja	 maisteriopiskelijat	 sekä	 sivuaine-	 ja	 erillisopiskelijat	 muutamaksi	 intensiiviseksi	
päiväksi	 yhteen	 opintojen	 alussa,	 tarkoituksena	 toimia	 johdatuksena	 aine-	 ja	 syventävien	
opintojen	 temaattisiin	 kokonaisuuksiin.	 Kurssilla	 yksilöllinen	 ja	 kollektiivinen	 taiteellinen	
työskentely	 limittyy	 keskusteluihin	 erilaisten	 taiteellisten	 ja	 teoreettisten	 aineistojen	 kanssa.	
Keskustelevan	 otteen	 kautta	 käsiteltävät	 teemat	 pyritään	 kytkemään	 opiskelijoiden	
elämismaailmoihin.	 Taidekasvatusta	 lähestytään	 sellaisena	 kuin	 se	 näyttäytyy	 opiskelijoiden	
kokemuksissa,	 POPS	 2014:n	 näkökulmasta,	 sekä	 kuvitellen	 mitä	 se	 voisi	 olla	 tulevaisuudessa.	
Käsityksiä	kuvataide-oppiaineen	ja	sen	piiriin	kuuluvien	sisältöjen	ja	aiheiden	rajoista	pikemminkin	
puhkotaan	 kuin	 vahvistetaan.	 	 	 	 Kurssin	 vakiintuneessa	 kehyksessä	 meidän	 on	 ollut	 opettajina	
mahdollista	 tarttua	 itseämme	 kulloinkin	 puhutteleviin	 kysymyksiin	 ja	 aineistoihin	 sekä	 kokeilla,	
mihin	 ne	 opiskelijoiden	 kanssa	 jaettuna	 johtavat.	 Tähän	 on	 rohkaissut	 pariopettajuudessa	
kehkeytynyt	luottamus	toisen	ajatteluun.	Syksyn	2020	kurssilla	merkitykselliseksi	osoittautui	kaikki	
se,	 mitä	 kumpikaan	 meistä	 ei	 odottanut	 tapahtuvaksi.	 Kahden	 opetuspäivän	 jälkeen	 covid19-
pandemia	 puuttui	 peliin.	 Siirryimme	 etäopetukseen	 ja	 yhteinen	 työskentelypäivä	 ekologisten	
teemojen	 parissa	 Vuosaaren	 ns.	 jätemäellä	 vaihtui	 yksilölliseksi	 työskentelyksi.	 Valtaosa	
opiskelijoista	 jatkoi	 tematiikan	 parissa	 myös	 kurssin	 loppuprojektissaan,	 lähestyen	
ympäristökysymyksiä	 moninaisin	 kehollisin	 ja	 performatiivisten	 strategioin.	 	 	 Yllättymisen	
mahdollisuus	on	läsnä	taiteessa	ja	taidekasvatuksessa	sillä	ehdolla,	ettei	 lopputuloksia	ole	lukittu	
ennalta.	 Tuloksena	 voi	 olla	 molemminpuolinen	 vaikuttuminen.	 Otsikkomme	 viittaa	 tapaamme	
ajatella	 kurssia	 suunniteltujen	 ja	 suunnittelemattomien	 kohtaamisten	 avoimena	 sommitelmana.	
Se	 viittaa	 myös	 taiteellisen	 ajattelun	 avoimuuteen,	 joka	 kurssin	 yhteydessä	 mahdollisti	
kompleksisten	 ekologisten	 teemojen	 käsittelyn	 elämismaailmojen	 tasolla.	 Ekologisesti	 kestävän	
elämäntavan	kysymysten	tulisi	 sisältyä	 läpäisevänä	kaikkeen	opettajankoulutukseen.	Esitys	pyrkii	
avaamaan	tähän	liittyvää	keskustelua	taidekasvatuksen	näkökulmasta.	
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KÄSITYÖ	
	
Puheenjohtajat:	Manne	Kallio,	Sirpa	Kokko	ja	Mika	Metsärinne	
	
	
Narratiivinen	käsityöilmaisu	teknologian	avulla		
		
Päivi	Fernström	&	Henna	Lahti	/	Helsingin	yliopisto				
	
Tutkimuksen	tavoitteena	on	kehittää	käsityönopettajaksi	opiskelevien	narratiivista	käsityöilmaisua	
teknologian	avulla.	Tutkimus	kytkeytyy	Materialisointi	käsityötieteessä	-opintojaksoon	(5	op),	joka	
on	 toteutettu	 (2018–2020)	 Helsingin	 yliopistossa	 osana	 käsityötieteen	 syventäviä	 opintoja.	
Opintojakson	tavoitteena	on	mm	tutustuttaa	opiskelijat	uudenlaiseen	tapaan	syventää	tieteellistä	
ajatteluaan	 materialisoimalla	 käsitteitä	 ja	 teemoja,	 ja	 ymmärtää	 käsitteellisen	 ja	 materiaalisen	
artefaktin	 vuoropuhelua.	 Vuosien	 kuluessa	 opintojaksoa	 on	 kehitetty	 digitaalisemmaksi,	 jolloin	
transmediaation	 ideaa	 on	 voitu	 toteuttaa	 monipuolisemmin.	 Transmediaatiossa	 medioituja	
sisältöjä,	kuten	tekstejä,	toteutetaan	uudelleen	toisen	median	avulla.	Aikaisempi	tutkimus	(Smith,	
Kiili	&	Kauppinen,	2016)	osoittaa,	että	erilaisia	genrejä	yhdistelevä	opintosuoritus,	kuten	esseen	ja	
videon	yhdistelmä,	 voi	monipuolistaa	opiskelijoiden	argumentointia	 ja	 syventää	 siten	oppimista.	
Opintojaksollamme	 opiskelijat	 tutustuivat	 ajankohtaisiin	 tieteellisiin	 artikkeleihin,	 laativat	 niiden	
pohjalta	 oman	 tutkimuskysymyksen	 ja	 linkittivät	 pohdintojaan	 teoreettisiin	 ajatuskarttoihin.	
Transmediaatiossa	 ajatuskartta	 toimi	 materialisoinnin	 lähtökohtana.	 Monessa	 kurssityössä	
teknologia	 mahdollisti	 materialisoinnin	 uudenlaisia	 toteutustapoja	 ja	 toi	 esille	 käsityöilmaisun	
erilaisia	 muotoja.	 Tutkimme	 käsityötieteellistä	 tiedon	 luomista	 tarkastelemalla	 ajatuskarttoihin	
liittyviä	 videoita	 ja	muita	 digitaalisia	 tuotoksia.	 Videoiden	 tarkoitus	 oli	 mahdollistaa	 reflektoiva,	
sensitiivinen	 ja	 narratiivinen	 lähestymistapa	 tutkittavaan	 ilmiöön	 tai	 teemaan.	 Perustamme	
lähtökohtamme	 aistietnografiaan	 (sensory	 ethnography),	 jossa	 tiedon	 tuottaminen	 perustuu	
moniaistisuuteen	 ja	 kokemuksiin.	 Aistietnografiassa	 aistit	 ovat	 fyysisiä	 ja	 psykologisia	
mekanismeja,	 joita	 käytetään	 suhteessa	 aikaan,	 paikkaan	 ja	 ihmisiin.	 Vastaavasti	 narratiiveissa	
voidaan	 hyödyntää	 paikkojen,	 ajallisuuden	 ja	 sosiaalisuuden	 ulottuvuuksia.	 	 Esittelemme	 kolme	
kurssityötä,	jotka	ilmentävät	narratiivisen	ja	digitaalisen	käsityöilmaisun	erilaisia	mahdollisuuksia.	
Alustavien	tulosten	mukaan	videot	ja	erilaiset	sovellukset,	kuten	ThingLink,	onnistuvat	välittämään	
uudella	tavalla	käsityöhön	liittyviä	kokemuksia,	havaintoja,	tietämystä	ja	käytäntöjä.		
	
	
Etäkässää	koronaviruksen	varjossa				
	
Mia	Porko-Hudd	&	Juha	Hartvik	/	Åbo	Akademi	
	
Tutkimuksen	tarkoituksena	oli	selvittää,	mitä	siirtyminen	perusopetuksen	etäopetukseen	aiheutti	
opettajille	 ja	 käsityöaineelle,	 ja	 kuvata	 kuinka	 käsityöopetusta	 toteutettiin	 Suomessa	 keväällä	
2020.	 Etäopetus	 oli	 Suomen	 hallituksen	 keskeinen	 tapa	 rajoittaa	 koronaviruksen	 leviämistä.	
Tutkimus	 perustuu	 videomateriaaliin	 kahdesta	 ajatushautomosta,	 joihin	 osallistui	 yhteensä	 93	
opettajaa	56	eri	koulusta.	Åbo	Akademin	järjestämien	ajatushautomoiden	tarkoituksena	oli	tukea	
opettajia	 uuden	 tilanteen	 hallitsemisessa	 ja	 tarjota	 heille	 foorumi	 kollegiaaliselle	 yhteistyölle.	
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Empiirinen	 tutkimus	 koostuu	 4	 tunnista	 ja	 56	 minuutista	 videota.	 Analyysit	 tehtiin	
sisältöanalyysinä	 NVivossa.	 Aineistoa	 analysoitiin	 opetukseen	 vaikuttavien	 olosuhteiden	
näkökulmista,	 koostuen	 opiskelijoista,	 opettajista,	 opetustilasta,	 koulukoodeista,	
opetussuunnitelmista	 ja	 yhteiskunnasta.	 Aineiston	 koodauksia	 tutkittiin	 suhteessa	 toisiinsa	 sekä	
suhteessa	kasvatustieteellisiin	 teorioihin	oppimisesta	 ja	opettamisesta.	Tulokset	esitellään	viiden	
käsityön	 etäopetuksen	 piirteen	 avulla	 koostuen	 opettajien	 lähestymistavasta	 etäopetukseen,	
opettajien	 yhteistyöstä	 kollegoiden	 kanssa,	 oppilaiden	 tilanteesta	 etäopetuksessa,	
käsityötehtävien	 luonteesta,	 sekä	 suoritetuista	 ja	 mahdollisista	 käsityötehtävistä.	 Analyysit	
osoittavat,	että	nopea	 siirtyminen	etäopetukseen	 tarkoitti	 sitä,	että	painopiste	 siirtyi	 lyhyempiin	
käsityöprojekteihin	 ja	 oppilaiden	 aktivoimiseen,	 pitkäaikaisten	 kokonaisten	 käsityöprosessien	
sijaan.	Käsityöopetukselle	ominainen	monipuolinen	viestintä	puuttui	lähes	kokonaan	digitaalisista	
ympäristöistä.	 Etäopetuksen	 suurin	 haaste	 opettajille	 oli	 luoda	 sopivia	 tehtäviä,	 jotka	 oppilaat	
pystyivät	suorittamaan	itsenäisesti,	kun	heillä	ei	ollut	pääsyä	koulun	käsityöympäristöön,	käsityön	
materiaaleihin	 tai	 ohjaukseen.	 Samalla	 opettajat	 näkivät,	 että	 oppiaineessa	 on	 sisältöjä,	 jotka	
rajoitetun	ajan	sopivat	etätehtäviksi	siinä	määrin,	että	ainakin	osa	oppimistavoitteista	saavutettiin.	
Opettajat	näkivät,	että	joitain	etäopetuksen	aikana	käytettyjä	työskentelytapoja	voidaan	soveltaa	
myös	lähiopetuksessa.	
	
	
Käsityötä	etänä	
	
Anna	Kouhia,	Kaiju	Kangas	&	Sirpa	Kokko	/	Helsingin	yliopisto	
	
Korona-ajan	 kokemuksia	 käsityön	 etäpedagogiikan	 kehittämisestä	 	 	 Korona-pandemia	 aiheutti	
monia	äkillisiä	yhteiskunnallisia	muutoksia,	kuten	siirtymisen	kokonaan	tai	osittain	etäopetukseen.	
Suomessa	 tämä	 tarkoitti	 myös	 käsityönopetuksen	 siirtämistä	 etäyhteyksien	 varaan.	 Opettajat	
olivat	 yhtäkkiä	 tilanteessa,	 jossa	 käsityötä	 tuli	 opettaa	 ilman	 koulun	 käsityötiloja,	 -välineitä	 ja	 -
materiaaleja,	ja	jossa	mahdollisuutta	konkreettiseen	kädestä	pitäen	ohjaamiseen	ei	ollut.				Tässä	
tutkimuksessa	 tarkastelemme	 käsityön	 etäopetuksen	 pedagogiikka	 ja	 erityisesti	 sen	 mukanaan	
tuomia	 mahdollisuuksia	 ja	 haasteita	 sekä	 vuorovaikutukseen	 liittyviä	 kysymyksiä.	 Tutkimuksen	
aineiston	 muodostavat	 dokumentit,	 joita	 eri	 koulutusasteilla	 käsityötä	 opettavat	 sekä	
käsityönopettajaopiskelijat	(n=123)	tuottivat	kahden	käsityön	etäopetusta	käsittelevän	webinaarin	
aikana.	 Webinaarit	 sisälsivät	 asiantuntija-alustuksia	 sekä	 osallistujien	 ryhmätyöskentelyä.	
Ryhmätyönä	 laadittuihin	 dokumentteihin	 on	 kirjattu	 webinaareihin	 osallistuneiden	 kokemuksia,	
ajatuksia	 ja	 visioita	 käsityön	 etäopetuksesta.	 	 	 Aineistolähtöinen,	 laadullinen	 sisällönanalyysi	
osoitti,	että	etäopetus	tarjosi	mahdollisuuksia	sisällyttää	käsityönopetukseen	enemmän	oppilaiden	
arkeen	 ja	 perheisiin	 liittyviä	 teemoja.	 Etäopetuksen	 haasteet	 liittyivät	 materiaalisten,	
teknologisten	 ja	 sosiaalisten	 resurssien	 epätasaiseen	 jakautumiseen	 eri	 koulutusasteilla	 sekä	
erilaisissa	 konteksteissa.	 Esimerkiksi	 osa	 oppilaista	 sai	 opettajien	 jakamia	 käsitöiden	
materiaalipaketteja,	 kun	 taas	 toiset	 joutuivat	 tulemaan	 toimeen	 kotoa	 löytyvillä	 materiaaleilla.	
Etäopetus	 oli	 myös	 opettaja-	 ja	 tehtäväkeskeisempää	 kuin	 lähiopetus,	 mutta	 opettajilla	 oli	
paremmin	 mahdollisuuksia	 antaa	 oppilaille	 yksilöllisempää	 palautetta.	 Monet	 opettajat	
mukauttivat	 käsityön	 oppimistehtäviä	 teoreettiseen	 suuntaan,	 jotka	 kuitenkin	 kattoivat	 laajoja	
teemoja,	kuten	kierrätys	tai	kestävä	kehitys.	Oppilaiden	keskinäisen	vuorovaikutuksen	tukeminen	
koettiin	 etäopetuksessa	 hankalana.	 Vaikka	 käsityön	 etäopetuksen	 toteutus	 oli	 alkuun	 hyvin	
haasteellista,	opettajat	pystyivät	luomaan	sellaisia	uusia	käytäntöjä,	joita	voidaan	hyödyntää	myös	
korona-pandemian	 jälkeen.	 Käsityön	 oppiminen	 etäopetuksen	 aikana	 edisti	 ymmärrystä	



	 32	

reaalimaaliman	 ongelmanratkaisusta.	 Käsityön	 etäopetuksen	 tehtävät	 johdattivat	 oppilaita	
hyödyntämään	käsityöllistä	tietotaitoa	luovasti	omassa	arjessaan.	
	
	
Utbytesstuderandes	upplevelser	av	slöjd			
	
Pia	Brännkärr	/	Åbo	Akademi		
	
Inom	slöjdvetenskap	vid	Fakulteten	för	pedagogik	och	välfärdsstudier,	vid	Åbo	Akademi	i	Vasa,	har	
det	med	 start	 från	 hösten	 2016	 skett	 en	 ökning	 när	 det	 gäller	 antalet	 utbytesstuderande	med	
intresse	av	att	avlägga	en	eller	flera	slöjdkurser	under	deras	utbytesperiod	vid	akademin.	Som	en	
följd	 av	 det	 här	 har	 slöjdvetenskap	 också	 i	 högre	 grad	 öppnat	 upp	 möjligheten	 för	
utbytesstuderande	att	delta	i	olika	slöjdkurser	som	arrangeras.	För	en	del	utbytesstuderande	har	
slöjd	varit	någonting	helt	nytt	och	obekant	medan	andra	har	haft	något	 liknande	 i	 sitt	hemland.	
Det	här	har	i	sin	tur	resulterat	i	att	det	hos	mig	har	väckts	ett	intresse	för	att	utreda	vad	som	gör	
lärandet	och	verksamheten	i	slöjd	intressant	för	utbytesstuderande.	Den	aktuella	studien	kommer	
utgöra	 första	 artikeln	 i	 min	 kommande	 doktorsavhandling	 med	 temat	 utbytesstuderande	 och	
slöjd.		Syftet	med	första	artikeln	är	att	undersöka	utbytesstuderandes	upplevelser	och	tankar	om	
slöjd	inom	en	slöjdkurs	som	de	avlagt	på	universitetsnivå.	Forskningsfrågan	som	studien	utgår	från	
är	 ”Vilka	 upplevelser	 och	 tankar	 har	 utbytesstuderande	 av	 slöjdkursen?”.	Genom	att	 undersöka	
utbytesstuderandes	upplevelser	av	och	tankar	om	slöjd	förväntar	jag	erhålla	ny	kunskap	om	synen	
på	slöjd	ur	ett	internationellt	perspektiv.		Det	empiriska	materialet	består	av	utbytesstuderandes	
skriftliga	 kursuppgifter	 från	 kursen	 Slöjdkunnande	 som	 gick	 vid	 Åbo	 Akademi	 hösten	 2018.	 De	
studerandes	 texter	 består	 av	 reflektioner	 kring	 praktiska	 slöjduppgifter	 och	 arbetsområden,	
dokumentation	 av	 genomförda	 slöjdprocesser	 och	 reflektioner	 om	 vad	 de	 lärt	 sig	 i	 relation	 till	
olika	mål	och	läroplansgrunder	i	deras	hemländer.	På	kursen	deltog	totalt	24	studerande	varav	17	
var	 utbytesstuderande	 som	 kom	 från	 sju	 olika	 länder	 i	 Europa,	 Asien	 och	 Amerika.	 Av	
utbytesstuderandena	 var	 det	 13	 som	 godkände	 att	 deras	 texter	 används	 i	 forskning.	 	 	 Det	
empiriska	materialet	analyseras	med	hjälp	av	Nvivo	och	analysen	pekar	på	att	utbytesstuderandes	
upplevelser	och	tankar	kan	inledningsvis	delas	 in	 i	fyra	olika	teman.	Dessa	fyra	teman	är	 lärande	
under	kursen,	affektiva	upplevelser,	upplevelser	 i	 relation	till	kursens	undervisningsarrangemang	
och	 tankar	 kopplade	 till	 studerandes	 kommande	 yrke.	 Resultaten	 pekar	 på	 att	 studerande	
upplever	att	de	under	slöjdkursen	fått	både	frihet,	ansvar	och	möjlighet	att	utveckla	sig	själv,	både	
ämnesteknologiskt	och	på	ett	mera	personligt	plan.	
	
	
Tsiigaa	yhteiskunnan	ilmiöitä		
	
Jenni	Suomela	/	Helsingin	yliopisto		
	
Helsingin	 yliopiston	 varhaiskasvatuksen	 monimuotokoulutuksessa,	 sekä	 viime	 kevään	
luokanopettajien	 käsityön	 didaktiikka	 ja	 varhaiskasvatuksen	 käsityön	 pedagogiikka	 kurssien	
rästiryhmässä	 on	 kokeiltu	 oppimistehtävää	 ’Tsiigaa	 yhteiskunnan	 ilmiöitä´	 missä	 opiskelijat	 on	
haastettu	käyttämään	käsityötä	välineenä	yhteiskunnallisten	teemojen	käsittelyssä.	Tehtävään	on	
lisäksi	 kuuluneet	 vaatimukset	 kokonaisesta	 käsityöstä	 sekä	 molempien,	 pehmeiden	 ja	 kovien	
materiaalien	 työtapojen	 sisällyttäminen	 projektiin.	 Rästiryhmässä	 projekti	 toteutettiin	
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suunnitteluvaiheeseen	 saakka,	 monimuotokoulutuksessa	 opiskelijoilla	 oli	 kuukausi	 aikaa	 sen	
toteuttamiseen	 oman	 työpaikkansa	 lapsiryhmässä.	 	 	 Sen	 sijaan,	 että	 tehtäisiin	 ristipistoja	
ristipistojen	 vuoksi,	 tehtävässä	 onkin	 lähdetty	 siitä,	mitä	 voitaisiin	maailmasta	 oppia	 ristipistoja	
tekemällä.	 Miten	 käsityö	 voidaan	 valjastaa	 jo	 muutenkin	 opetuksen	 kohteena	 olevan	 ilmiön	
käsittelyyn.	 Opiskelijat	 ovat	 ottaneet	 aiheikseen	 kaikkea	 lastenoikeuksien	 ja	 vessapaperin	
hamstraamisen	 väliltä.	 	 Käsityö	 voi	 olla	 huima	 avaruusseikkailu,	 minkä	 aikana	 opitaan	 sekä	
avaruudesta	 että	 kierrättämisestä,	 ja	 jonka	 lopputuotteena	 on	 yhdessä	 valmistettu	 raketin	
ohjaamo	 sekä	 avaruuskoira	 matkakumppaniksi.	 Käsityön	 avulla	 voi	 työstää	 hankaliakin	 asioita,	
yksinäisyys	 ja	 ikävä	 ovat	 helpommin	 käsiteltäviä,	 kun	 niille	 annetaan	 käsityön	 keinoin	 muoto.	
Opiskelijat	 ovat	 kokeneet	 tehtävän	 haasteelliseksi,	 mutta	 antoisaksi	 ja	 silmiä	 avaavaksi.	
Eheyttävän	 luonteensa	 vuoksi	 se	 soveltuu	 erittäin	 hyvin	 juuri	 varhaiskasvatukseen	 sekä	
luokanopettajille	–	ympäristöihin	missä	oppiainerajat	voidaan	luontevasti	arjessa	ylittää.		Esityksen	
lopuksi	 esittelen	 vielä	 jo	 2014	 käsityön	 syventävässä	 harjoittelussa	 toteuttamani	 projektin	
´Katutaide	ja	julkinen	tila´	missä	kankaanpainon	ja	ompelun	harjoittelun	lisäksi	7.	luokan	oppilaat	
saivat	 kattavan	 peruskurssin	 katutaiteen	 eri	 muodoista.	 Käsityön	 taitojen	 harjoittelun	 lomassa	
tutustuimme	 aiheeseen	 eri	 näkökulmista	 ja	 kävimme	 loistavia	 keskusteluja	 muun	 muassa	 siitä	
mitä	taide	on,	kuka	sen	määrittää,	kenellä	on	oikeus	päättää	minkälaisia	ärsykkeitä	koulumatkan	
varrelta	löytyy,	tai	voimmeko	itse	vaikuttaa	ympäristömme	visuaaliseen	ilmeeseen.	
	
	
Työturvallisuuspoikkeamien	vähentäminen	ennakkoehtona	opettaa	teknologiaa	
erityisopetuksessa	
	
Jouni	Kaipainen	/	Teknisten	aineiden	opettajat	TAO	r.y.			
	
Suomalaisia	 kouluja	 pidetään	 yleensä	 turvallisina	 työympäristöinä.	 Koulujen	
turvallisuuskulttuurissa	kuitenkin	esiintyy	erilaisia	työturvallisuusriskejä	sekä	häiriöitä	ja	väkivaltaa.	
Raportointikulttuuria,	 joka	 on	 luonnollinen	 osa	 henkilöstön	 toimintaa	 korkean	 turvallisuuden	
alueilla,	 ei	 ole	 vielä	 syntynyt	 kouluissa.	 Tutkimuksessa	 tarkastellaan	 koulun	 turvallisuutta	
henkilöstön	 työturvallisuuden	 näkökulmasta.	 Tutkimuksen	 tavoitteena	 on	 antaa	 uutta	 tietoa	
erityisopetuksen	 henkilökunnalle	 sattuneista	 turvallisuuspoikkeamista,	 kuten	 vaaroista,	
onnettomuuksista	 ja	 läheltä	 piti-	 tilanteista,	 näiden	 ehkäisemiseksi	 tulevaisuudessa.	 Tutkimus	
keskittyy	 turvallisuuspoikkeamien	 	 analysointiin	 työturvallisuuden	 alalla	 erityisopetuksen	
yhteydessä.	 Tutkimuksen	 kohteena	 olevassa	 erityiskoulussa	 opiskelee	 autistisia	 sekä	
kehitysvammaisia	 erityisen	 tuen	 oppilaita.	 Jokaisella	 oppilaalla	 on	 henkilökohtainen	 opetuksen	
järjestämistä	 koskeva	 suunnitelma.	 	 Tutkimuksen	 tutkimuskysymys	 on,	 millaisia	 tapahtumia	
erityiskoulujen	 henkilökunnalle	 tapahtuu.	 Tiedot	 (N	 =	 311	 tapausta)	 kerättiin	 digitaaliseen	
riskienhallintajärjestelmään	 vuoden	 2019	 aikana.	 Kyseessä	 on	 kokonaistutkimus,	 joka	 käsittää	
kaikki	 henkilökunnan	 ilmoittamat	 turvallisuuspoikkeamat,	 jotka	 sattuivat	 yhden	 vuoden	 aikana	
yhdessä	 erityiskoulussa.	 Tiedot	 analysoidaan	 laadullisen	 sisällönanalyysin	 avulla.	 Ennen	 tätä	
tutkimusta	 tehtiin	 esitutkimus,	 jossa	 analysoitiin	 60	 tapahtumaa	 laadullisen	 sisällönanalyysin	
avulla.	Analyysin	ja	luokittelun	aikana	esitutkimuksessa	muodostettiin	kolme	alakysymystä:	missä	
turvallisuuspoikkeamat	 tapahtuivat,	 mikä	 kehonosa	 loukkaantui	 ja	 miten	 oppilaat	 käyttäytyivät	
väkivaltaisesti?	 Tässä	 tutkimuksessa	 tarkennetaan	 esitutkimuksen	 tuloksia	 ja	 syvennetään	
analyysiä.	 	 Kokonaistutkimuksen	 tuloksena	 esitetään	 kokonaisanalyysi	 siitä,	 millaisia	
turvallisuuspoikkeamia	 tapahtui	 yhdessä	 erityisopetuksen	 peruskoulussa	 vuoden	 kuluessa.	 Tulos	
auttaa	 tapahtumien	 hallinnassa	 ja	 turvallisuuskulttuurin	 kehittämisessä	 erityisopetuksen	
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työturvallisuuden	 osalta.	 Tulosta	 voidaan	 käyttää	 työturvallisuuspoikkeamien	 vähentämisessä	
ennakkoedellytyksenä	teknologian	opettamiselle	erityisopetuksessa.			
	
	
Designajattelu	kokonaisen	käsityöprosessin	uudistajana	
	
Satu	Grönman	&	Eila	Lindfors	/		Turun	yliopisto	(Rauman	Kampus)   				

Designajattelu	(engl.	Design	Thinking)	on	herättänyt	2000-luvulla	kiinnostusta	useilla,	perinteisen	
tuotesuunnittelun	 ulkopuolisilla	 aloilla.	 Viime	 vuosikymmenten	 aikana	 designajattelusta	 on	
kehitetty	 kokonaisvaltainen	 lähestymistapa	 kaikkeen	 innovaatiotoimintaan.	 Designajattelu	 on	
ihmislähtöistä,	 järjestelmällisesti	 etenevää,	 luovuutta,	 visuaalisuutta,	 toimintaa	 ja	 yhteistyötä	
hyödyntävää	 ongelmanratkaisua,	 jossa	 uusia	 innovaatioita	 kehitellään	 ammattisuunnittelijoiden	
käytössä	 olevia	 menetelmiä	 soveltaen,	 erilaisissa	 moniammatillisissa	 tiimeissä	 ja	 työryhmissä	
työskennellen.	 Designajattelussa	 tavoitteena	 on	 yhdistää	 käyttäjän	 tarpeet	 teknologian	
mahdollisuuksiin	 ja	kaupallisen	menestymisen	vaatimuksiin.	Yritysmaailman	 lisäksi	designajattelu	
on	 herättänyt	 kiinnostusta	 myös	 opetus-	 ja	 koulutusaloilla,	 erityisesti	 tulevaisuustaitojen	
oppimisen	sekä	monialaisen,	oppiainerajat	ylittävän	opetuksen	näkökulmasta.  	Suomessa	käsityön	
perusopetuksen	 opetussuunnitelma	 pohjautuu	 vahvasti	 kokonaiseen	 käsityöprosessiin,	 jossa	
tavoitteena	on	kehittää	oppilasta	monipuolisesti	 suunnittelun,	 valmistuksen	sekä	arvioinnin	osa-
alueilla. 	 Kokonaisen	 käsityöprosessin	 mallissa	 on	 useita	 yhtymäkohtia	 designajattelun	
prosessimallien	 kanssa.	 Designajattelun	 prosessimallien	 kehitys	 monialaisina	 innovaatio-	 ja	
tulevaisuustaitojen	edistäjänä	ei	kuitenkaan	ole	nähtävissä	kokonaisen	käsityöprosessin	mallissa,	
joka	 on	 pysynyt	 melko	 muuttumattomana	 viimeisen	 kolmen	 vuosikymmenen	 ajan.	
Käsityöoppiaineessa	 perinteisen	 käytännön	 tarve-esineiden	 valmistamisen	 rinnalle	 nousseet	
tavoitteet	 tulevaisuuden	 työelämässä	 tarvittavien	 taitojen	 omaksumisesta	 ohjaavat	 tuote-	 ja	
yksilökeskeisyyden	 kehitystä	 kohti	 käyttäjä-	 ja	 yhteisölähtöisyyttä.	Tutkimuksemme	 on	
narratiivinen	 kirjallisuuskatsaus,	 jossa	 tarkastellaan	 designajattelun	 kehitystä	 opetuskontekstissa	
ja	 analysoidaan	 kolmen	 tunnetun	 designajattelun	 prosessimallin	 keskeiset	 vaiheet,	 erot	 ja	
yhtäläisyydet.	Analyysin	perusteella	tutkimuksessa	rakennetaan	ehdotus	uudistetusta	kokonaisen	
käsityöprosessin	mallista,	jossa	nykyisten	suunnittelun,	valmistuksen	ja	arvioinnin	vaiheiden	lisäksi	
korostuvat	 designajattelun	 lähtökohdista	 käyttäjälähtöisyys,	 ideoinnin	 laajentaminen,	 ongelman	
rajaaminen,	prosessin	 iteratiivisuus,	arviointi	osana	prosessin	 jokaista	vaihetta	sekä	yhteistyön	ja	
kommunikoinnin	merkitys.  		

 

Ilmaisu	käsityön	laaja-alaisena	oppimisen	ja	opetuksen	kohteena			
	
Jaana	Kärnä-Behm	&	Beisa	Vilkman	/	Helsingin	yliopisto			
	
Käsityön	 tekeminen	 jälkimodernissa	 tilanteessa	 ja	 kulttuurissa	 on	 muuttunut	 suuntaan,	 jossa	
yksioikoisen	 tarvelähtöisyyden	 sijaan	 käsitöillä	 ajatellaan	 olevan	 myös	 ilmaisullista	 merkitystä.	
Puhe	 ja	 ajatus	 käsityöilmaisusta	 näyttäytyy	 niin	 käsityön	 tutkimuksessa	 kuin	 viimeaikaisessa	
koulutuspoliittisessa	puheessa.	Mutta	mitä	käsitöillä	sitten	ilmaistaan?	Onko	käsityöilmaisu	jotakin	
omalakista	 vai	 vertautuuko	 puhe	 ilmaisusta	 aina	 esimerkiksi	 taiteeseen?	Millä	 tavoin	 ilmaisusta	
käsityöhön	liittyen	ja	sen	ympärillä	puhutaan?		Esityksen	alussa	tarkastellaan	muutamia	ideologisia	
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ja	 koulutuksellisia	 konteksteja,	 joita	 ilmaisullisuuden	 tarkasteluun	 käsityön	 yhteydessä	
perinteisesti	 ja	 tutkimuksen	 kautta	 on	 ollut	 tarjolla.	 Esitykseen	 liittyvässä	 empiirisessä	
tutkimuksessa	 tarkastellaan	 käsityöopettajaopiskelijoiden	 käsityöilmaisuun	 liittämiä	 merkityksiä	
heidän	 aiheeseen	 liittyvien	 kirjoitelmien	 pohjalta.	 Käsityöilmaisu	 käsitetään	 työssä	
sosiokulttuurisista	 lähtökohdista	 laajana	 tietoa,	 taitoa	 ja	 arvoja	 peilaavana	 prosessina,	 johon	
tekijän	kulttuurinen	tausta	ja	perinteet	vaikuttavat.	Tutkimusaineisto	analysoitiin	sisällönanalyysia	
ja	 tulkitsevaa	 diskurssianalyysia	 hyödyntäen.	 Analyysin	 ensimmäisessä	 vaiheessa	 tutkittiin,	
millaisia	 merkityksiä	 käsityöopettajaopiskelijat	 liittivät	 käsityöilmaisuun	 omaa	 käsityöilmaisua	
kuvatessaan.	 Jälkimmäisessä	 analyysivaiheessa	 tulkittiin	 aineistosta	 nousevia	 vakiintuneita	
ilmaisuun	 liittyviä	 puhetapoja,	 diskursseja.	 Näitä	 aineistosta	 rakentui	 neljä:	 kestävän	 käsityön,	
virheettömän	 tekemisen,	 kauneuden	 ja	 ei-ilmaisun	 diskurssit.	 	 	 Vaikka	 ilmaisu	 tuo	 käsityöhön	
viitteitä	 taiteellisesta	 ilmaisusta,	 todettiin	 käsityöilmaisu	 tutkimuksessa	 monitulkintaiseksi.	
Ilmaisun	 näkökulmasta	 ongelmallisena	 nousi	 esiin	 käsityön	 tuote-	 ja	 tarvelähtöinen	 konteksti,	
jossa	 käytännöllisyyden	 koettiin	 poissulkevan	 käsityön	 ilmaisevuutta.	 Erityisesti	 käsityön	
aineenopetuksen	 näkökulmasta	 tutkimus	 osoitti,	 että	 käsityöilmaisuun	 liitettyjen	 merkitysten	
pohtiminen	auttaa	käsityön	merkityksen	monimuotoisuuden	ymmärtämisessä.	Tutkimus	herättää	
kysymyksiä	 myös	 käsityön	 sukupuolittuneisuuden	 nykytilasta	 sekä	 ajatuksen	 käsityöilmaisu	
käsitteeseen	sisältyvästä	mahdollisuudesta	tarkastella	käsityöhön	liittyviä	laaja-alaisia	merkityksiä	
ja	näkökulmia.		
	
	
Opettajaopiskelijoiden	ajatuksia	ilmaisupainotteisesta	käsityöstä	
	
Ulla	Kiviniemi	/	Jyväskylän	yliopisto			
	
Ilmaisullinen	 käsityön	 opetuksen	 kehittämishanke	 toteutettiin	 vuosina	 2018-2019	
opettajankoulutuksessa	 Jyväskylän	 yliopistossa.	 Toiminnan	 tavoitteena	 oli	 lisätä	 tulevien	
opettajien	 opetussuunnitelmaymmärrystä	 ja	 suunnata	 heidän	 kasvatusajatteluaan	 ilmaisulliseen	
käsityöhön.	 Perusopetuksen	 käsityön	 opetussuunnitelman	 (2014)	 mukaan	 ilmaisu,	 muotoilu	 ja	
teknologia	 toimivat	 käsityön	 oppimistehtävien	 pohjana	 koulussa.	 Tässä	 hankkeessa	
luokanopettajaopiskelijat	 (N=29)	 tekivät	 työpajoissa	 erilaisia	 käsityöteoksia.	 Tehtävien	
tarkoituksena	 oli	 avata	 ilmaisullista	 käsityöprosessia,	 jossa	 toimijat	 tutkivat	 ja	 ilmaisevat	 omia	
näkemyksiään	 käsityön	 keinoin	 antaen	 toiminnalleen	 persoonallisia	 merkityksiä.	 Pajoissa	
harjoitettiin	mm.	rakentelua,	kirjontaa	ja	kudontaa	ja	tehtäviin	oli	liitetty	myös	muuta	ilmaisullista	
toimintaa,	 kuten	 roolinottoa,	 esittelypuheita	 ja	 luovaa	 kirjoittamista.	Opettaja-ajattelua	 pyrittiin	
virittämään	ja	syventämään	omakohtaisella	toiminnalla	ja	pedagogisin	keskusteluin.	Opiskelijoiden	
pohdintoja	 ja	 tuntemuksia	 tekemisen	 merkityksistä	 ja	 kartoitettiin	 myös	 kysymyslomakkeen	
avoimin	kysymyksin.	Tässä	esityksessä	keskitytään	 tulevien	opettajien	mietelmiin	 ja	kokemuksiin	
ilmaisupainotteisesta	 käsityöstä.	 Joidenkin	 opiskelijoiden	 vastauksista	 ilmeni,	 että	
ilmaisupainotteinen	käsityö	ei	ole	heille	lähtökohtaisesti	ominaista	aluetta	eikä	tällainen	toiminta	
asetu	 heidän	 mukavuusalueelleen,	 kun	 taas	 toisia	 kokeileva	 ja	 mielikuvilla	 leikittelevä	 toiminta	
puhuttelee	 paremmin.	 Kokeiluhanke	 osoittaa,	 että	 asiaan	 on	 syytä	 paneutua	
opettajankoulutuksessa	monipuolistamaan	opetussuunnitelman	mukaista	käsityönopetusta.	
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Käsityötieteen	opiskelijoiden	käsityksiä	teknologiasta	
	
Anssi	Salonen	/	Itä-Suomen	yliopisto		
	
	
Käsityö	 on	 oppiaine	 jossa	 toteutetaan	 käsityöilmaisuun,	muotoiluun	 ja	 teknologiaan	 perustuvaa	
toimintaa	(POPS,	2014).	Teknologia	on	poikkitieteellinen	käsite	ja	sen	määrittely	hieman	vaihtelee	
eri	tieteenalojen,	oppiaineiden	ja	aineryhmien	näkökulmista	tarkasteltuna.	Keskeistä	on	kuitenkin	
että	 ihminen	kehittää	 ja	hyödyntää	 tarkoituksenmukaisesti	 erilaisia	 teknologisia	 ratkaisuja,	 jotka	
soveltavat	erityisesti	luonnontieteiden	ilmiöitä	luovan	ongelmanratkaisun	kautta	(de	Vries,	2016).	
Teknologian	 käsitteellistämiseen	 ja	 luonteen	 määrittelyn	 yhteyteen	 on	 liitetty	 myös	 eettisiä,	
sosiaalisia	 ja	 ympäristö	 näkökulmia.	 37	 käsityötieteen	 pää-	 ja	 sivuaineopiskelijaa	 vastasivat	
kyselylomakkeeseen	 opintojensa	 alkuvaiheessa.	 Kyselyssä	 selvitettiin	 heidän	 käsityksiään	
teknologian	 määritelmästä	 ja	 luonteesta	 sekä	 heidän	 asenteestaan,	 kiinnostuksestaan	 ja	
minäpystyvyydestään	 teknologiaa	 kohtaan.	 Tulokset	 osoittavat	 että	 käsityötieteen	 opiskelijat	
korostavat	 tieto-	 ja	 viestintäteknologian	 sovelluksia	 teknologiaa	 määritellessään,	 mutta	 osa	
opiskelijoista	 määritteli	 teknologiaa	 myös	 mekaniikan	 ja	 eri	 materiaalien	 yksinkertaisina	
sovelluksina.	 Teknologian	 yhteiskunnalliset,	 sosiaaliset	 ja	 taloudelliset	 ulottuvuudet	 ovat	
opiskelijoiden	mielestä	vähäisemmässä	roolissa	teknologia	luonnetta	määritellessä.	Opiskelijoiden	
asenne	ja	kiinnostus	teknologiaa	ja	sen	käyttöä	kohtaan	olivat	korkealla,	mutta	minäpystyvyyden	
tunne	 alhainen.	 Opiskelijoiden	 osittain	 stereotypiset	 käsitykset	 teknologiasta	 ja	 alhainen	
minäpystyvyyden	 tunne	 teknologian	 ymmärrystä	 kohtaan	 asettavat	 haasteen	 käsityön	
teknologioiden	 konkretisoimiselle,	 kehittämiselle	 ja	 hyödyntämiselle	 käsityön	
opettajankoulutuksessa.	 Tuloksia	 voidaan	 soveltaa	 teknologia	 käsitteen	 jatkomäärittelyssä	
käsityön	 kontekstissa	 sekä	 perusasteen	 ja	 korkeakoulutuksen	 opetuksen	 suunnittelun	 ja	
toteutuksen	apuna.	
	
	
Teknisen	työn	valinnaisten	opintojen	vaikuttavuus	tekniikan	alan	opintoihin	
hakeutumiselle	
	
Hannu	Hämäläinen	/	Helsingin	yliopisto			
	
Teknisen	 työn	 opinnot	 ovat	 vähentyneet	 perusopetuksessa	 merkittävästi	 käsityön	 tuntijaon	 ja	
opetussuunnitelman	 muutosten	 myötä.	 Perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteiden	
mukaan	 käsityön	 kasvatustehtävänä	 on	 tukea	 oppilaiden	 työelämään	 ja	 ammattiin	 liittyviä	
valintoja.	Käsityön	valinnaisten	opintojen	merkitystä	oppilaan	 jatko-opintoihin	hakeutumiseen	 ja	
työelämään	suuntautumiseen	on	 tutkittu	vähän.	Metallitaitajat-hankkeessa	kehitetään	yläkoulun	
tekniseen	 työhön	 työelämäsuuntautunut	 kurssi	 ja	 tutkitaan	 sen	 vaikuttavuutta	 oppilaiden	 jatko-
opintoihin	 hakeutumiselle.	 Tämä	 tutkimus	 on	 tärkeä,	 koska	 monien	 tekniikan	 alojen	
koulutusohjelmissa	on	yhä	kasvava	pula	hakijoista.	Tutkimus	on	erityisen	ajankohtainen	juuri	nyt,	
kun	 oppivelvollisuus	 laajenee	 toiselle	 asteelle	 ja	 jokaisen	 oppilaan	 on	 hakeuduttava	 jatko-
opintoihin.	 	 Tutkimus	 toteutetaan	 perusopetuksen	 8.	 ja	 9.	 luokalla	 2021–2023.	
Valinnaisainekokeilussa	 luodaan	opettajien	 ja	 opinto-ohjaajien	 verkosto,	 joka	 toimii	 yhteistyössä	
ammatillisen	 koulutuksen,	 elinkeinoelämän	 yritysten	 ja	 Teknologiateollisuus	 ry:n	 kanssa.	
Ensimmäisessä	 toimintatutkimuksellisessa	 vaiheessa	 kerätään	 laadullista	 tutkimusaineistoa	
viidessä	Suomen	kunnassa	toteutettavaa	Metallitaitajat-kurssia	varten	hankkeeseen	osallistuvilta	
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oppilailta,	 opettajilta	 ja	 yhteistyökumppaneina	 toimivilta	 oppilaitoksilta	 ja	 yrityksiltä.	 Toisessa	
vaiheessa	 toteutettavassa	 valinnaiskurssikokeilussa	 kerätään	 tietoa	 oppilaiden	 käsityksistä	 ja	
valinnoista	 sekä	 seurataan	 pitkittäistutkimuksena	 heidän	 sijoittumistaan	 jatko-opintoihin.			
Tutkimus	 tuottaa	 uutta	 tietoa	 oppilaiden	 jatko-opintoihin	 hakeutumista	 selittävistä	 tekijöistä	 ja	
valinnaisten	 opintojen	 vaikuttavuudesta.	 Tulosten	 perusteella	 voidaan	 kehittää	 perusopetuksen	
teknisen	 työn	 opetusta	 ja	 palauttaa	 sen	 suosiota	 sekä	 vahvistaa	 yhteistyötä	 tekniikan	 alojen	
koulutusten	 kanssa.	 Tutkimukseen	 kuuluvalla	 kehittämishankkeella	 odotetaan	 olevan	
vaikuttavuutta	 tekniikan	 alojen	 arvostukseen	 asiantuntemusalueena	 ja	 elämänurana	 sekä	
tekniikan	alojen	koulutusten	vetovoimaan.		
	
	
Käsityön	teknisen	työn	työtapojen	teoreettis-didaktiset	perusteet			
	
Mika	Metsärinne,	Antti	Hilmola,	Manne	Kallio,	Anssi	Salonen	&	Kalle	Virta	/	Helsingin	yliopisto		
	
Tiivistelmä	 	 Perusopetuksen	 käsityön	 opetussuunnitelman	 perusteiden	 (2014)	 mukaan	
opetuksessa	käytetään	teknisen	työn	ja	tekstiilityön	työtapoja.	Opetussuunnitelman	perusteissa	ei	
kuitenkaan	 ole	 näiden	 työtapojen	 kuvauksia.	 Tutkimuksen	 tavoitteena	 on	 kuvata	 teoreettis-
didaktiset	 perusteet	 teknisen	 työn	 työtapojen	 valintaa	 ja	 niiden	 opetusta	 varten.	
Tutkimusmenetelmänä	 on	 toimintatutkimuksellista	 tutkimusotetta	 hyödyntävä	 etnografinen	 ja	
laadullinen	 tapaustutkimus.	 Teknisen	 työn	 asiantuntijoilta	 (n11)	 koottu	 ja	 analysoitu	 tieto	 on	
jäsennetty	 soveltamalla	 pedagogisen	 ajattelun	 kolmea	 tasoa.	 (Kansanen,	 Tirri,	 Meri,	 Krokfors,	
Husu	 &	 Jyrhämä	 2000,	 25).	 Tuloksena	 esitetään	 käsityön	 teknisen	 työn	 työtapojen	 1)	
Painopistealue	 ja	 sen	 tieteelliset	 ulottuvuudet,	 2)	 Didaktiset	 perusteet	 ja	 3)	 Opetuksessa	
sovellettavat	 tekniikan	alat.	Nämä	 teoreettis-didaktiset	 perusteet	 tarjoavat	monipuolisen,	mutta	
myös	 aiempaa	 yhtenäisemmän,	 perustan	 teknisen	 työn	 työtapojen	 opetuksen	 ja	 oppimisen	
tutkimiseksi.	 Tuloksia	 voidaan	 soveltaa	 teknisen	 työn	 työtapojen	 tavoitteiden	 kuvaamiseksi	
perusasteen	opetuksessa	ja	opettajankoulutuksessa.	
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LAAJA-ALAISUUS	KESKIÖSSÄ	&	REFLEKTIO	JA	HARJOITTELU		
	
Puheenjohtaja:	Päivi	Portaankorva-Koivisto	
	
	
STEAM-oppimisella	Marsiin	
	
Erna	Piila	/	Tampereen	yliopisto		
	
Tutkimukseni	 pyrkimys	 on	 selvittää,	 voisiko	 STEM-aineiden	 (science,	 technology,	 engineering,	
mathematics)	laajentaminen	sisältämään	elementtejä	taito-	ja	taideaineista	(STEAM,	A=Art)	lisätä	
tyttöjen	matematiikkamotivaatiota	 ja	parantaa	heidän	matemaattista	 itsetuntoaan.	Monialainen	
lähestyminen	matematiikan	opetukseen	 saattaa	 auttaa	oppilaita	 näkemään	 kyseisen	oppiaineen	
arvon	 sen	 lukuisien	 käytännön	 sovellusten	 kautta,	 lisäten	 siten	 heidän	 matematiikkaa	 kohtaan	
tuntemaansa	 kiinnostusta	 ja	 motivaatiota.	 Saavutetut	 onnistumisen	 kokemukset	 haastavien,	
luovuutta	vaativien	ja	käytännönläheisten	matematiikkaan	liittyvien	tehtävien	parissa	voivat	myös	
auttaa	heitä	parantamaan	näkemystään	 itsestään	matematiikan	oppijoina.	 	 Kaksi	 tekeillä	 olevaa	
artikkeliani	 käsittelevät	 oppilaiden,	 erityisesti	 korkeasti	 suoriutuvien	 tyttöjen,	 kykyjen	 ja	
motivaation	 kehittymistä	 matematiikan	 ja	 tieteen	 osalta	 monialaisten,	 taidetta	 ja	 kädentaitoja	
STEM-aineisiin	 yhdistävien	 oppimiskokonaisuuksien	 aikana	 ja	 jälkeen.	 Ryhmämme	 aiemmissa	
tutkimuksissa	 saavuttamat	 tulokset	 ovat	 osoittaneet	 STEAM-interventioihin	 osallistuneiden	
oppilaiden	 saavuttavan	 yleisesti	 ottaen	 parempia	 oppimistuloksia	 verrattuna	 oppilaisiin,	 jotka	
opiskelevat	 saman	 sisällön	 traditionaalisemmin	metodein.	 Alustavien	 tulosten	 perusteella	 sama	
näyttäisi	 pätevän	 tälläkin	 kertaa.	 Aiemmista	 tutkimuksistamme	 poiketen	 tässä	 tutkimuksessa	
järjestetty	 interventio	 on	 toteutettu	 jakautuneena	 lukuisiin	 erillisiin,	 eri	 paikoissa	 toteutettuihin	
osioihin,	 joita	 kuitenkin	 yhdistää	 yhteinen	 teema:	 Marsiin	 suuntautuvan	 avaruusmatkan	
suunnittelu.		Koeryhmän	sisällä	tästä	koko	lukukauden	ajalle	jakautuneesta	STEAM-interventiosta	
näyttävät	 hyötyneen	 erityisesti	 koulussa	 hyvin	 menestyvät	 oppilaat.	 Lyhyisiin	 interventioihin	
perustuvissa	 tutkimuksissa	 on	 usein	 (esim.	 Rennie,	 2014)	 havaittu	 toteutetun	 intervention	
hyödyttävän	erityisesti	heikosti	 suoriutuvia	oppilaita,	 jotka	ovat	sen	seurauksena	kuroneet	kiinni	
osaamiskuilua	 muihin	 nähden.	 Tämän	 tutkimuksen	 aiemmista	 poikkeava	 tulos	 saattaa	 viitata	
pidempikestoisen,	monessa	osassa	 toteutetun	 intervention	hyödyttävän	erityisesti	akateemisesti	
orientoituneita,	haasteita	kaipaavia	oppilaita.	STEAM-pedagogiikan	kehitystyössä	tulisi	näin	ollen	
huomioida	 se,	 miten	 eri	 tavoin	 toteutetut	 interventiot	 palvelevat	 eritasoisia	 oppilaita	 niin	
motivaation	 kuin	 oppimistulostenkin	 näkökulmasta	 myös	 koulun	 ulkopuolisessa	 informaalissa	
oppimisessa.	
	
	
Opetussuunnitelman	eheyttämisen	oppiainekohtainen	luonne	
	
Mikko	A.	Niemelä	/	Helsingin	yliopisto	
	
Kvantitatiivinen	 tutkimus	 aineenopettajaopiskelijoiden	 eheyttävästä	 sisältötietämyksestä		
Esityksessä	 tutkitaan	 opetussuunnitelman	 eheyttämisen	 oppiainekohtaista	 luonnetta.	
Kvantitatiivinen	 tutkimus	perustuu	Helsingin	 yliopiston	aineenopettajaopiskelijoiden	 vastaamaan	
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kyselyyn	 (N	=	 243).	 Kyselyssä	opiskelijat	 arvioivat,	 kuinka	paljon	heidän	opettamansa	 aine	 jakaa	
eheyttäviä	sisältöjä	muiden	oppiaineiden	kanssa.	Oppiaineiden	välillä	havaittiin	merkittäviä	eroja.	
Osa	 oppiaineista	 näyttää	 soveltuvan	 eheyttämiseen	 paremmin	 kuin	 toiset.	 Lisäksi	 havaittiin	
ainekohtaisia	eroja	siinä,	miten	tietyt	oppiaineet	ovat	 liitettävissä	yhteen.	Opettajaopiskelijoiden	
opetuskokemus	 tai	 laaja-alainen	 sisältötietämys	 eivät	 selittäneet	 opiskelijoiden	 kykyä	 nähdä	
eheyttäviä	aiheita	oppiaineiden	välillä.	Sen	sijaan	oppiaine	todettiin	olevan	tärkein	muuttuja,	joka	
korreloi	 opettajaopiskelijoiden	 eheyttämisvalmiuden	 kanssa.	 Tulokset	 asetetaan	 pedagogisen	
sisältötietämyksen	 ja	 ainedidaktiikan	 teorioiden	 kontekstiin.	 Molemmat	 teoriat	 korostavat	
opettajan	 sisältötietämyksen	 merkitystä	 hyvälle	 opetukselle,	 mikä	 koskettaa	 myös	
opetussuunnitelman	eheyttämistä.	Tutkimus	tukee	näkemystä,	että	kaikki	oppiaineet	eivät	sisällä	
yhtäläisesti	 sisältöä,	 joka	 mahdollistaa	 eheyttämisen	 muiden	 oppiaineiden	 kanssa.	 Tästä	 syystä	
eheyttämistä	toteutettaessa	on	tärkeää	miettiä,	millaiset	oppiaineiden	sisällöt	tai	aiheet	tarjoavat	
sille	 hedelmälliset	 mahdollisuudet.	 Tämä	 näkökulma	 on	 olennainen	 opettajankoulutuksessa,	
käytännön	 koulutyössä	 esimerkiksi	 peruskoulun	 monialaisia	 oppimiskokonaisuuksia	 tai	 lukion	
integroituja	kursseja	suunniteltaessa	ja	opetussuunnitelmia	rakentaessa.	
	
	
Laaja-alainen	osaaminen	ja	koulun	ulkopuolinen	oppiminen	opettajankoulutuksessa	
	
Hannu	Salmi	/	Helsingin	yliopisto		
	
Opetussuunnitelmat	 ovat	 perinteisesti	 olleet	 vahvan	 vaikuttamisen	 kohteena.	 Yhteiskunnan	 eri	
tahot	 –	 poliitikot,	 järjestöt,	 yritykset,	 kansalaisliikkeet,	 vanhemmat,	 lobbarit	 –	 ovat	 pyrkineet	
vaikuttamaan	 koulujen	 opetuksen	 sisältöihin	 ja	 toteutustapoihin.	 Useat	 tahot	 ovat	 vaatineet	
”uuden	 vuosisadan	 taitoja”,	 joita	 tulevaisuuden	 maailma	 ja	 erityisesti	 työelämä	 vaatii.	 Tämän	
teeman	 otti	 esiin	 talousjärjestö	 OECD	 jo	 vuonna	 2000,	 ja	 keskustelua	 ovat	 jatkaneet	 erityisesti	
kansainvälinen	elinkeinoelämä	 järjestöineen	 ja	 tutkimusinstituutteineen.	 Suomen	peruskouluissa	
alettiin	 soveltaa	 laaja-alaisen	 osaamisen	 periaatteita	 sisällyttämällä	 opetussuunnitelman	
perusteisiin	 seitsemän	 tavoitetta,	 joita	 pyritään	 saavuttamaan	 toteuttamalla	 monialainen	
kokonaisuus.	 Vähemmälle	 huomiolle	 on	 sitä	 vastoin	 jäänyt	 tieteelliseen	 yleissivistykseen	
nojautuva	 lähestymistapa,	 joka	 soveltaa	 näitä	 periaatteita	 myös	 opetuksessa:	 "Big	 Ideas	 in	
Science"	 sisältää	 pitkälti	 samoja	 ideoita	 kuin	 laaja-alainen	 osaaminenkin.	 	 Aihetta	 on	 tutkittu	 ja	
opetettu	 vain	 vähän.	 Tiedekeskuksessa	 toteutettiin	 opettajaopiskelijoille	 (N:108)	 monitieteinen	
kahdeksan	 tunnin	 kestoinen	 kurssi,	 jonka	 tavoitteena	 oli	 esitellä	 opetuksellisia	 vaihtoehtoja	 ja	
mahdollisuuksia	 opettaa	 laaja-alaista	 osaamista.	 Keskeisin	 tutkimuskysymys	 oli	 se,	 miten	
osaamiseensa	 luottavia	 opettajaopiskelijat	 ovat	 kohdatessaan	 haasteen	 integroida	 laaja-alaisen	
osaamisen	 tavoitteet	 käytännön	 opetustyöhönsä?	 	 Saavutetut	 empiiriset	 tulokset	 osoittivat	
selvästi,	että	opettajanopiskelijat	eivät	pitäneet	laaja-alaisen	osaamisen	sisällyttämistä	opetukseen	
erityisen	vaikeana.	Yksittäisistä	tavoitteista	osallistuminen,	vaikutus	ja	kestävä	kehitys	(L7)	koettiin	
helpoimmaksi	 kytkeä	 koulupetukseen.	 	 Suomalaiset	 lapset	 osallistuvat	 omatoimisen	 vapaa-ajan	
lisäksi	 varsin	 paljon	 ohjattuihin	 harrastuksiin,	 joiden	 ohjaajina	 toimimista	 kartoitettiin	 kurssin	
opettajaopiskelijoiden	 osalta.	 Kaikki	 opiskelijat	 olivat	 toimineet	 ainakin	 jonkin	 harrastuksen	
ohjaajana.	 Alustavien	 tulosten	 perusteella	 voidaan	 todeta,	 että	 monipuolinen	 kokemus	
erityyppisistä	 tutor-toiminnoista	 korreloi	 positiivisesti	 näkemykseen	 monialaisen	
oppikokonaisuuden	hyödyllisyydestä	pedagogisena	menetelmänä.	Samoin	ikä	ja	opettajakokemus	
toimivat	vastauksia	erityttävinä	taustatekijöinä.	Esitys	sisältää	datan	polkumallina.	
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Reflektiomittarin	soveltuvuus	opettajaopiskelijoiden	reflektion	mittaamiseen	
	
Iina	Pousi	/	Helsingin	yliopisto	
	
Useimpien	 opettajankoulutusohjelmien	 tavoitteena	 on	 kouluttaa	 reflektiivisiä	 opettajia.	 Vaikka	
reflektio	on	nostettu	keskeiseksi	tavoitteeksi	opettajankoulutuksessa,	sen	toteutumista	arvioidaan	
vain	 vähän.	 Yhtenä	mahdollisena	 syynä	 on	 se,	 että	 käytössä	 ei	 ole	menetelmää,	 joka	 soveltuisi	
suurten	 opiskelijamäärien	 tutkimiseen.	 Tässä	 tutkimuksessa	 selvitetään	 Kemberin	 ym.	 (2000)	
kehittämän	 reflektiomittarin	 soveltuvuutta	 suomalaisten	 opettajaopiskelijoiden	 reflektiotasojen	
mittaamiseen.	 Lisäksi	 reflektiomittaria	 tarkastellaan	 osana	 laajempaa	 teoreettista	 kokonaisuutta	
etsimällä	 aiemman	 tutkimuksen	 mukaisia	 yhteyksiä	 reflektion	 ulottuvuuksien	 ja	 oppimisen	
lähestymistapojen	 välillä.	 Keväällä	 2018	 kerätty	 tutkimusaineisto	 (n=220)	 koostui	 opintojensa	
alkuvaiheessa	 olevista	 Helsingin	 yliopiston	 opettajaopiskelijoista.	 Mittarin	 luotettavuutta	
tarkasteltiin	 sisäisen	 yhdenmukaisuuden,	 rakennevaliditeetin,	 konvergenssivaliditeetin,	
erotteluvaliditeetin	 ja	 nomologisen	 validiteetin	 osalta.	 Mittarin	 ulottuvuuksien	 sisäinen	
yhdenmukaisuus	 määritettiin	 Cronbachin	 alfan	 arvojen	 perusteella.	 Rakennevaliditeetin,	
konvergenssivaliditeetin	 ja	 erotteluvaliditeetin	 tarkastelu	 toteutettiin	 konfirmatorisen	
faktorianalyysin	 avulla.	 Nomologista	 validiteettia	 tutkittiin	 suhteessa	 luotettavaksi	 osoitettuun	
ALSI-mittariin,	joka	mittaa	pinta-	ja	syväsuuntautuneita	lähestymistapoja	oppimiseen.	Cronbachin	
alfan	 arvot	 osoittivat	 suomennetun	 reflektiomittarin	 ulottuvuuksien	 olevan	 sisäisesti	
yhdenmukaisia.	 Konfirmatorisen	 faktorianalyysin	 perusteella	 havaittiin,	 että	 alkuperäinen	 neljän	
ulottuvuuden	 malli	 sopi	 aineistoon	 osoittaen	 mittarin	 rakennevaliditeetin.	 Lisäksi	 reflektion	
ulottuvuuksien	 väliset	 yhteydet	osoittivat	mittarin	 konvergenssi-	 ja	 erotteluvaliditeetin.	 Pinta-	 ja	
syväsuuntautuneiden	 lähestymistapojen	 ja	 reflektion	 ulottuvuuksien	 välillä	 havaittiin	 aiemman	
tutkimuksen	 mukaisia	 yhteyksiä,	 jotka	 tukivat	 päätelmää	 reflektiomittarin	 nomologisesta	
validiteetista.	 Tämän	 tutkimuksen	 perusteella	 reflektiomittari	 soveltuu	 opettajaopiskelijoiden	
reflektiotasojen	 mittaamiseen.	 Suomennettua	 reflektiomittaria	 on	 mahdollista	 hyödyntää	
tarkasteltaessa	 opettajankoulutusohjelmien	 tavoitteiden	 toteutumista	 laajemmassa	
mittakaavassa.	
	
	
Videostimuloidun	reflektion	kehittäminen	ohjatussa	harjoittelussa	
	
Pasi	Eskelinen	&	Kari	Sormunen	/	Itä-Suomen	yliopisto			
			
Tutkimuksessa	 tarkastellaan	 videonäytteisiin	 perustuvan	matematiikan	 ainedidaktisen	ohjauksen	
merkitystä	 ohjatussa	 harjoittelussa	 luokan-	 ja	 erityisluokanopettajaksi	 opiskelevien	 pedagogisen	
kehittymisen	 näkökulmasta.	 Tutkimus	 suoritettiin	 syksyllä	 2019	 ja	 tutkimukseen	 osallistui	 20	
perusharjoittelun	opiskelijaa,	 joista	17	osallistui	videostimuloituun	reflektioon	ja	kolme	perusteli,	
miksi	 he	 eivät	 käyttäneet	 videoita	 ohjauskeskustelun	 tukena.	 Tutkimusaineisto	 analysoitiin	
määrällisesti	 pääkomponenttianalyysin	 avulla	 muodostuttujen	 summamuuttujien	 keinoin	 sekä	
laadullisesti	 sisällönanalyysiin	 perustuen.	 	 Määrällisen	 aineiston	 analysoinnin	 perusteella	
opiskelijat	 kokivat	 videostimuloidun	 reflektion	 voimakkaimmin	 hyödylliseksi	 oman	 toiminnan	
tiedostamisen	 ja	 oman	 matematiikan	 opetuksen	 kehittämisen	 näkökulmista.	 Videonäytteiden	
tarkastelu	 antoi	 tukea	 opetustilanteiden	 organisointiin	 ja	 vuorovaikutukseen	 lasten	 kanssa.	
Opiskelijat	 tunnistivat	 videoinnin	 hyödyt	 oman	 reflektion	 apuvälineenä,	 videointi	 koettiin	
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kannustavana	 eikä	 videointi	 yleisesti	 häirinnyt	 opetustilanteita.	 Opiskelijoiden	 suhtautuminen	
videointiin	 oli	 varsin	 neutraalia;	 tärkeäksi	 he	 kuitenkin	 kokivat	 säilyttää	 videon	 hyödyntämisen	
omistajuuden	 itsellään.	 	 Laadullisen	 aineiston	 sisällönanalyysin	 perusteella	 videot	 ja	 niiden	
tarkastelu	 auttoivat	 opiskelijaa	 kehittämään	 puhetta	 sekä	 yleisesti	 että	matematiikkaan	 liittyen.	
Videoiden	 tarkastelu	 auttoi	 opiskelijaa	 palauttamaan	 mieleen	 tunnin	 kulun	 ja	 huomaamaan	
asioita,	 joita	 ei	 opetuksen	 aikana	 havaitse.	 Opiskelijat	 kokivat,	 että	 videoiden	 tarkastelu	 antoi	
realistista	palautetta	 ja	 reflektointi	 auttoi	 kehittymisen	 suuntaamisessa.	Perusteluissa	videoinnin	
hyödyntämättömyyteen	 nousivat	 esille	 kuvauslupa,	 videoinnin	 käytännön	 toteutus	 ja	 arastelu	
videon	 näyttämiseksi.	 	 	 Tämän	 pilottitutkimuksen	 tulokset	 rohkaisevat	 kehittämään	
videostimuloidun	reflektion	käyttöä	ohjatussa	harjoittelussa.	
	
	
Etäharjoittelun	kokemuksia		
	
Päivi	Portaankorva-Koivisto	/	Helsingin	yliopisto		
	
Keväällä	 2020	 UNESCO	 tiedotti	 yli	 190	 maan	 opiskelijoiden	 siirtyneen	 etäopetukseen	 ja	 tämän	
koskettavan	 peräti	 94	 %	 maailman	 opiskelijoista.	 Lokakuussa	 2020	 koulut	 olivat	 edelleen	
suljettuina	 31	 maassa.	 Suomessa	 koulujen	 opetus	 alkoi	 pääosin	 lähiopetuksena,	 mutta	
opiskelijaryhmien	 ja	 luokkien	 sekoittumista	 rajoitettiin	 ja	 koulujen	 ulkopuolisten	 henkilöiden	
vierailut	 lopetettiin.	 Syksyn	 kuluessa	 toisen	 asteen	 opiskelijat	 siirtyivät	 etäopetukseen.	
Aineenopettajankoulutuksessa	 tämä	 tarkoitti	 harjoittelun	 vaihtumista	 etäharjoitteluksi	 joko	 niin,	
että	ohjaava	opettaja	 ja	oppilaat	olivat	 luokassa	 ja	harjoittelija	etäyhteydellä	 tai	niin,	että	kaikki	
olivat	 etäyhteydellä.	 	 Esitykseni	 perustuu	 kolmen	 matemaattisten	 aineiden	 opettajaopiskelijan	
narratiiviseen	 haastatteluun.	 Tarkastelen	 aineistoa	 Garrisonin,	 Andersonin	 ja	 Archerin	 (1999)	
kolmijaon	perusteella.	Näitä	ovat	 sosiaalinen,	 kognitiivinen	 ja	opetuksellinen	 läsnäolo.	Etäyhteys	
rajoitti	 sosiaalista	 läsnäoloa	 esimerkiksi	 seuraavilla	 tavoilla:	 oppilaiden	 palaute	 tuli	 ohjaavan	
opettajan	kautta	ja	vaikka	harjoittelija	kertoi	tehneensä	paljon	kysymyksiä,	oppilaiden	vastaukset	
kuuluivat	 kasvomaskien	 vuoksi	 heikosti	 ja	 ohjaava	 opettaja	 joutui	 toistamaan	 heidän	
vastauksensa.	 Etäohjaus	 vaikutti	 kognitiiviseen	 läsnäoloon	 esimerkiksi	 niin,	 että	 harjoittelija	
suunnitteli	 tunnille	 asioita,	 joihin	 ei	 lopulta	 ollutkaan	 välineitä	 ja	 jos	 hän	 halusi	 demonstroida	
jotain,	 ohjaava	 opettaja	 toteutti	 sen	 luokassa.	 Myös	 opetuksellinen	 vuorovaikutus	 muodostui	
erilaiseksi	 etäharjoittelussa.	 Spontaani	 havainnollistaminen	 esimerkiksi	 piirtämällä	 vaikeutui,	
yksilöllinen	ohjaus	jäi	keskustelutyökalujen	varaan	ja	oppimista	oli	lähes	mahdotonta	seurata,	kun	
kameran	 ilmeistä	 näki	 vain,	 milloin	 annettu	 tehtävä	 oli	 valmis.	 	 Kaiken	 kaikkiaan	 harjoittelu	
koettiin	 kuitenkin	mielekkääksi.	 Aiemmin	 opettajana	 toimineet	 haastateltavat	 etäopetus	 pakotti	
ottamaan	 haltuun	 välineitä	 ja	 ohjelmistoja,	 joita	 he	 eivät	 aiemmin	 olleet	 käyttäneet.	 Teknisissä	
ongelmissa	 opiskelijat	 osasivat	 yleensä	 auttaa	 ja	 roolien	 vaihtuminen	 koettiin	 hyväksi.	
Vuorovaikutus	ohjaavien	opettajien	kanssa	toimi	 ja	 toisten	harjoittelijoiden	tuntien	seuraaminen	
etänä	 koettiin	 rikastuttavaksi.	 Voidaan	 kuitenkin	 kysyä,	 mitä	 harjoittelulle	 asetettuja	 tavoitteita	
etäharjoittelu	 ei	 tavoittanut.	 Oppilasjohtoisia	 työtapoja	 ei	 saatu	 kokeiltua,	 oppilas-
opettajavuorovaikutus	jäi	pinnalliseksi	ja	vertaistuki	vähäiseksi.	
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LIIKUNTA	
	
Puheenjohtajat:	Juha	Valtonen	ja	Anna-Liisa	Kyhälä	
	
	
Aikamme	avainongelmat	ja	niihin	tarttuminen.	Case	liikunnan	oppiaine	
	
Liisa	Hakala	&	Tiina	Kujala	/	Helsingin	yliopisto	&	Tampereen	yliopisto	
	
Kaikki	 koulun	 oppiaineet	 ovat	 aikansa	 tuotteita.	 Ne	 kantavat	 mukanaan	 oppiaineen	 historiaa,	
myös	historian	taakkoja	samalla	kun	mm.	oppilaiden	elämismaailman	kautta	oppiaineissa	nousee	
esiin	 tämän	 hetken	 lokaaleja	 ja	 globaaleja	 ilmiöitä.	 	 Suomalainen	 koululiikunta	 näyttäytyy	
perustellusti	 lasten	 ja	 nuorten	 kokonaisvaltaisesta	 kasvusta	 ja	 kehittymisestä	 huolehtivana	
oppiaineena.	Siinä	kun	angloamerikkalaisissa	maissa	edelleen	keskustellaan	siirtymästä	urheilusta	
ammentavien	 lajitekniikoiden	 opettamisesta	 elämänpituisen	 fyysisen	 aktiivisuuden	 edellytysten	
luomiseen	koululiikunnan	avulla	(physical	 literacy),	Suomessa	koululiikunnan	(physical	education)	
käsite	 varauksetta	 sisältää	 tämän	 ymmärryksen.	 	 Aineenopetuksen	 ja	 aiheenopetuksen	 välinen	
suhde	 on	 kuitenkin	 ollut	 perinteisesti	 ohut	 suomalaisen	 perusopetuksen	 opetussuunnitelma-
asiakirjoissa.	 1970-luvun	 jälkeisissä	 (1985,	 1994,	 2004,	 2014)	 opetussuunnitelmissa	 oppiaine	
liikunta	on	ollut	proaktiivinen	ensisijaisesti	 fyysisen	aktiivisuuden	sekä	 terveyden	 ja	hyvinvoinnin	
edistämisessä.	Monikulttuuriseen	yhteiskuntaan	havahtuminen	tapahtui	liikunnassa	vuoden	2004	
opetussuunnitelmassa,	 ja	 tasa-arvon	 ja	 yhdenvertaisuuden	 kysymyksiin	 vuoden	 2014	
opetussuunnitelmassa.	Ekologisiin	kysymyksiin	liikunnan	oppiainekohtainen	opetussuunnitelma	ei	
ota	vieläkään	kantaa.	(Hakala	&	Kujala,	2015,	2017.)	Aineenopetuksen	ja	aiheenopetuksen	välinen	
ohut	 suhde	 opetussuunnitelmissa	 johtaa	 pohtimaan	 sitä,	 millaisena	 tämä	 suhde	 näyttäytyy	
opettajan	 toiminnassa.	 	 Esityksemme	 lähtökohtana	 on	 laajempi	 näkemys	 siitä,	 että	 koulun	 on	
välttämättä	 muodostettava	 suhde	 (aikamme)	 “avainongelmiin”	 (ks.	 Klafki	 2007).	 Esityksessä	
fokusoimme	 opettajuuteen	 suhteessa	 oppilaiden	 elämismaailman	 kautta	 oppiaineissa	 esiin	
nouseviin	tämän	hetken	lokaaleihin	ja	globaaleihin	ilmiöihin.	Kiinnostuksemme	kohdentuu	siihen,	
millaisissa	 tilanteissa	 ja	 miten	 opettaja	 tiedonalansa	 (historian)	 tuntevana	 sekä	
opetussuunnitelman	 tulkitsijana	 ja	 sen	 sokeiden	 pisteiden	 tilkitsijänä	 käyttää	 tiedonalansa	
mahdollisuuksia	 käsitellä	 teemoja,	 jotka	 koskevat	 oppilaita,	 heidän	 perheitään	 sekä	 ympäröivää	
yhteiskuntaa.	 Kysymme,	 millaista	 opettajuutta	 tämä	 edellyttää?	 Tarkastelussa	 hyödynnämme	
Bildung-traditiosta	ammentavan	kasvatusfilosofi	Krassimir	Stojanovin	ajatuksia	opettajuudesta.	
	
	
KLP	-	Kriittinen	liikuntapedagogiikka	
	
Annu	Kaivosaari,	Anna	Kokko	&	Tuomas	Korhonen	/	Itä-Suomen	yliopisto	
			
Koululiikunnan	 kontekstissa	 tapahtuneella	 liikuntakasvatuksella	 on	 ollut	 kautta	 aikain	 vankka	
asema	suomalaisessa	koulujärjestelmässä.	Asema	on	pohjautunut	eri	aikoina	erilaisiin	odotuksiin.	
Koululiikunnan	 on	 odotettu	 kasvattavan	 nuorisosta	 sotilaskuntoisia	 miehiä	 ja	 hoivaavia,	
esteettisesti	 kehoaan	 käyttäviä	naisia,	 kilpaurheilumaailmasta	 johdettujen	 lajien	pariin	 tähtääviä	
lahjakkuuksia,	 fyysisesti	 terveitä	 tulevia	 veronmaksajia	 sekä	 itsestään	 huolehtivia,	
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kokonaisvaltaisesti	 hyvinvoivia	 yksilöitä.	 	 	 Koululiikunnalle	 asetetut	 sekä	 viralliset	
opetussuunnitelmateksteissä	 eksplikoidut,	 että	 epäviralliset	 piilo-opetussuunnitelmalliset	
odotukset	 ovat	 aina	 väistämättä	 yhteydessä	 yhteiskunnassa	 kulloinkin	 vallitseviin	 arvoihin	 ja	
ihanteisiin.	 Näiden	 arvojen	 ja	 ihanteiden	 taustalla	 olevia	 ideologioita	 tarkastelemalla	 voidaan	
arvioida	niiden	oikeuttamisen	perusteita	liikuntakasvatuksen	käytänteitä	ohjaavina	taustavoimina.	
Niitä	 voidaan	 haastaa	 ja	 kyseenalaistaa	 ja	 tuoda	 esiin	 vastavoimaisia,	 uudenlaisia	 tapoja	
käsitteellistää	kouluun	paikantuvaa	liikuntakasvatusta.	Vakiintuneiden	käytänteiden	uusintamisen	
ohella	 tai	niiden	sijaan	koululiikuntaa	tulisikin	ennen	kaikkea	uudistaa.	Koululiikuntaa	uudistavaa	
yhteiskuntakriittistä	 otetta	 kutsumme	 kriittiseksi	 liikuntapedagogiikaksi	 (KLP),	 joka	 nimensä	
mukaisesti	 juontaa	 juurensa	 kriittisen	 teorian	 ja	 kriittisen	pedagogiikan	perinteestä.	 	 	 	 Kriittinen	
liikuntapedagogiikka	 nostaa	 uudistustyön	 keskiöön	 eettismoraalisen	 kasvatusajattelun.	 Sen	
tavoitteena	on	 tukea	yksilöitä	kasvussa	kohti	 itsestään,	 sekä	 toisista	 ja	ympäristöstä	huolehtivaa	
vastuullista	toimijuutta.	Toimijuuden	kautta	yksilö	voi	kokea	olevansa	aidosti	osa	yhteiskuntaa	 ja	
hänellä	 on	 mahdollisuus	 vaikuttaa	 siihen	 ja	 elämäänsä.	 Näin	 ollen	 KLP	 sitoutuu	 demokratia-	 ja	
ihmisoikeuskasvatuksen	 eetokseen	 ja	 asettuu	 sorrettujen	 ja	 heikompien	 puolelle	
yhdenvertaisuutta	 ja	osallisuutta	vaalien.	Kriittiseen	 liikuntapedagogiikkaan	sitoutunut	kasvattaja	
on	 auktoriteetti,	 joka	 voimaannuttaa	 yksilöitä	 käyttämään	 luovuuttaan	 ja	 mielikuvitustaan,	
löytämään	 itsensä	 ja	mahdollisuutensa	 saavuttaa	 onnellisuutta	 ja	 kokonaisvaltaista	 hyvinvointia	
lisääviä	 kokemuksia	 sekä	 omaksumaan	 omalle	 keholleen	 soveltuvia	 liikkumisen	 ja	 kehollisen	
ilmaisun	 tapoja.	 Tavoitteena	 on	 yhdenvertainen	 ja	 oikeudenmukainen,	 kaikki	 mukaan	 kutsuva	
liikuntakasvatus.	
	
	
Move!:a	fysiikan	tunneilla	Newtonin	opein	
	
Mari	Kääpä	/	Jyväskylän	yliopisto	
	
Opetussuunnitelmamuutos	 ohjaa	 opetusta	 ilmiöpohjaiseen	 oppimiseen,	 monialaisiin	
oppimiskokonaisuuksiin	 sekä	 oppiainerajat	 ylittävään	 yhteistyöhön.	 Tutkimuksen	 taustalla	 oli	
yhteistyökokeilu	 poikkeuksellisen	 oppiaineyhdistelmän,	 fysiikan	 ja	 liikunnan,	 monialaisesta	
oppimiskokonaisuudesta.	 Yhteistyökokeilun	 tavoitteena	 oli	 saada	 tietoa	 Move!	 -
toimintakykymittausten	 fysikaalisten	 ilmiöiden	 opiskelun	 vaikutuksista	 oppilaiden	 tuntemuksiin	
mittaustilanteessa.	 Move!	 –fyysisen	 toimintakyvyn	 seurantajärjestelmän	 liikemateriaaleja	
yhdistettiin	fysiikan	opetuksen	ilmiöihin.			Kokeilu	toteutettiin	keskikokoisessa	keskisuomalaisessa	
yläkoulussa	 8.	 luokan	 oppilaille	 (N=26)	 syksyllä	 2019.	 Aihealueiden	 opetusjakson	 jälkeen	
oppilaiden	 kokemuksia	 fysiikan	 osaamisensa	 hyödyntämisestä	Move!	 –toimintakykymittauksissa	
selvitettiin	kyselylomakkeella.	Oppilaat	myös	arvioivat	saamansa	fysiikan	opetuksen	hyödyllisyyttä	
Move!	 -mittauksen	 toteutuksessa.	 Kyselylomakkeen	 tulokset	 koottiin	 ja	 analysoitiin	 SPSS	 –
ohjelman	 avulla.	 Analysoinnissa	 käytettiin	 pienestä	 otosmäärästä	 johtuen	 pienten	 aineistojen	
menetelmiä	 kuten	Kurskall-Wallisin	 testiä.	 	 Kaikista	 kyselyyn	 vastanneista	 61,5	%	oli	 sitä	mieltä,	
että	Move!	 –toimintakykymittauksiin	 liittyvien	 fysikaalisten	 ilmiöiden	 opiskelu	 fysiikan	 tunneilla	
ennen	 liikuntamittauksia	 olisi	 hyödyllistä.	 Niistä,	 jotka	 olivat	 saaneet	 fysiikan	 opetusta	 ennen	
Move!	–mittauksia,	82,4	%	oli	sitä	mieltä,	että	aiheeseen	liittyvä	fysiikan	opetus	ennen	mittauksia	
oli	 hyödyllistä.	 Kaikissa	 fysiikan	 tunneilla	 käsitellyissä	 osa-alueissa	 oppilaat	 vastasivat	
hyödyntäneensä	 fysiikan	 osaamistaan	 Move!	 –mittauksissa.	 Vähiten	 fysiikan	 osaamista	
hyödynnettiin	 liikkuvuusosiossa.	 Eniten	 fysiikan	 osaamista	 hyödynnettiin	 heitto-kiinniotto	
yhdistelmässä,	20	metrin	viivajuoksussa,	ylävartalon	kohotuksessa	sekä	vauhdittomassa	5-loikassa.			
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Kokeilun	 vahvuutena	oli	 kahden	hyvin	 erilaisen	oppiaineen	opetuksen	onnistunut	 yhdistäminen.	
Opettajat	kokivat	molempien	oppiaineiden	opetuksen,	sekä	erityisesti	oppilaiden,	hyötyvän	tämän	
tyyppisestä	 monialaisesta	 oppimiskokonaisuudesta.	 Oppiaineiden	 erilaisuudesta	 huolimatta	
opettajat	 löysivät	 paljon	 yhtymäkohtia	 ja	 opetuksen	eheyttämisen	mahdollisuuksia.	 Liikunnan	 ja	
fysiikan	 opetuksen	 yhdistäminen	 toimi	 hyvin	 ja	 oppilaat	 kokivat	 erityisesti	 Move!	 –
toimintakykymittauksiin	liittyvän	fysiikan	osaamisen	hyödylliseksi.	
	
	
Opetukseen	integroitu	fyysinen	aktiivisuus	aineenopetuksessa		
	
Susanna	Takalo	/	Oulun	yliopisto		
	
Fyysisen	aktiivisuuden	on	todettu	monissa	tutkimuksissa	parantavan	oppilaan	keskittymiskykyä	ja	
akateemista	 suoriutumista.	 Liikunta	 koulupäivän	 aikana	 tukee	 oppimista	 (Kantomaa	 ym.	 2018).	
Tutkimustieto	 osoittaa,	 että	 toiminnalliset	 oppitunnit	 ja	 fyysinen	 aktiivisuus	 tukevat	 oppimista	
parantamalla	oppilaiden	oppimistuloksia.	(Beck	ym.	2016;	Fedewa	ym.	2015;	Mullender-Wijnsma	
ym.	 2015;	 Syväoja	 2017.)	 Oppilaat	 kokevat	 kehoa	 hyödyntävän	 opiskelun	 mielenkiintoiseksi	
(Moilanen	2020).	Tutkimusten	mukaan	peruskouluikäiset	oppilaat	keskittyvät	paremmin	tehtäviin,	
sekä	opettajan	ohjeisiin	liikunnan	jälkeen	(Bartholomew	&	Jowers,	2011;	Mahar	ym.	2006).	Myös	
työrauhan	 ja	 kouluviihtyvyyden	 on	 todettu	 paranevan	 liikettä	 lisäämällä	 (Kämppi	 ym.	 2017).		
Fyysistä	 aktiivisuutta	 hyödyntävien	 toiminnallisten	 työtapojen	 hyödyt	 perustuvat	 liikkumisen	
lisäämiseen	ja	paikallaanolon	vähentämiseen.	Toiminnallisessa	opetuksessa	kognitiiviset	prosessit	
integroidaan	kokemukselliseen	ja	osallistavaan	työtapaan.	OPPIMISTA	LIIKKUMALLA	-tutkimus	-ja	
kehittämishankkeen	 tavoitteena	on	vahvistaa	erityisesti	 aineenopettajien	pedagogista	osaamista	
hyödyntää	fyysistä	aktiivisuutta	oppimisen	tukena	kaikissa	oppiaineissa.	Esityksessä	tarkastellaan	
lomakekyselyllä	 saatuja	 alustavia	 tuloksia	 opettajien	 kokemuksista	 oppituntien	 aikaisesta	
istumisen	tauottamisesta	ja	fyysistä	aktiivisuutta	hyödyntävistä	toiminnallisista	työtavoista.	Lisäksi	
esityksessä	 kuvataan,	 miten	 opettajien	 täydennyskoulutuksella	 voidaan	 tukea	 aineenopettajien	
ammatillista	 osaamista	 integroida	 fyysistä	 aktiivisuutta	 kaikkien	 oppiaineiden	 opetukseen.		
Fyysisen	 aktiivisuuden	 lisääminen	 on	 haastava	 ja	 monitahoinen	 tehtävä	 kaikissa	 ikäluokissa.	
Erityisen	 haastavaa	 liikkumisen	 lisääminen	 on	 yläkouluiässä,	 jolloin	 oppilas	 viettää	 suuren	 osan	
koulupäivää	 oppitunneilla	 luokkahuoneessa.	 Jätän	 esityksessä	 tilaa	 pohdinnalle,	 jossa	
tarkastellaan	symposiumin	teemaa,	aineenopetuksen	ja	aiheenopetuksen	välistä	suhdetta,	nuorta	
liikuttavan	opetukseen	integroidun	fyysisen	aktiivisuuden	näkökulmasta.	
	
	
Liikunnanopetusta	etänä	
	
Mari	Kääpä	/	Jyväskylän	yliopisto	
	
Koronapandemian	aiheuttama	etäopetukseen	siirtyminen	haastoi	myös	liikunnanopettajat	uuden	
äärelle.	 Viime	 kevään	 aikana	 selvitettiin,	 miten	 opettajat	 muuttivat	 liikunnanopetuksensa	
etäopetukseksi.	 Liikunnanopettajien	 Facebook-ryhmässä	 toteutettuun	 kyselyyn	 vastasi	 51	
opettajaa,	 joista	 15	 osallistui	 myös	 haastatteluun.	 Tutkimuksen	 mukaan	 etäopetukseen	
siirtyminen	muutti	 liikunnanopetusta	huomattavasti.	 	Opettajat	 kokivat	 onnistuneensa	 liikunnan	
etäopetuksen	 järjestämisessä,	 vaikka	 kokivatkin	 etäopetuksen	 kontaktiopetusta	
kuormittavampana.	 Etäopetusjaksolla	 liikunnanopettajat	 panostivat	 erityisesti	 ulkona	
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liikkumiseen,	 pyrkimys	 oli	 saada	 oppilaat	 irti	 koneiden	 ääreltä	 liikkumaan.	 Liikunnanopettajat	
käyttivät	 liikuntaohjelmia	 ja	 -sovelluksia	 sekä	 valmista	 videomateriaalia	 liikuntatuntien	 tueksi.	
Suosituimpia	 liikkumismuotoja	 olivat	 useasta	 vaihtoehdosta	 itse	 valitut	 liikuntamuodot	 sekä	
luontoliikunta.	 Perheen	 kanssa	 yhdessä	 liikkumista	 sekä	 oman	 aikataulun	mukaisesti	 liikkumista	
pidettiin	hyvänä.	Digitaitojen	lisäksi	oppilaat	oppivat	vastuun	ottamista	sekä	ymmärrystä	itsestään	
liikkujana.	 Opetussuunnitelman	 toteuttaminen	 onnistui	 olosuhteisiin	 nähden	 hyvin.	 Liikunnan	
opetussuunnitelman	 tavoitteena	 on	 tukea	 oppilaiden	 fyysistä,	 psyykkistä	 ja	 sosiaalista	
kehittymistä.	 Fyysisiä	 tavoitteita	 opettajat	 kokivat	 oppilaiden	 saavuttaneen	 hyvin.	 Sen	 sijaan	
liikuntataitoja	 oli	 vaikeampi	 opettaa	 ja	 oppia,	 koska	 palautteenanto	 oli	 haasteellisempaa.	
Sosiaalisten	 taitojen	 tavoitteisiin	 etäopetuksella	 ei	 voitu	 vastata	 kontaktiopetuksen	 tavoin.	
Psyykkisesti	 etäopetus	 sopi	 osalle	 paremmin	 kuin	 toisille.	 Osa	 oppilaista	 piti	 itsenäisestä	
liikkumisesta	 erityisen	 paljon,	 koska	 itsenäinen	 työskentely	 antoi	 mahdollisuuden	 liikkua	 ilman	
sosiaalista	painetta,	omat	heikkoudet	eivät	olleet	kaikkien	nähtävissä.	Oppilaat	myös	huomasivat	
liikunnan	 merkityksen	 koneella	 työskentelyn	 tauottamisessa	 sekä	 etäarjen	 jaksamisessa.		
Etäopetuksen	 haasteiksi	 opettajat	 kokivat	 vuorovaikutuksen	 vähyyden,	 arvioinnin	 haasteet	 sekä	
tukea	 tarvitsevien	oppilaiden	 auttamisen.	 Etäopetuksessa	 käytettyjä	materiaaleja	 ja	 vinkkejä	 voi	
hyödyntää	 jatkossa	 esimerkiksi	 liikunnallisina	 kotiläksyinä,	 oppituntien	 lisähöysteenä,	
lähiopetukseen	osallistumattomien	oppilaiden	aktivoimiseen,	tukea	tarvitsevien	oppilaiden	avuksi	
tai	 jopa	 verkkokurssin	 järjestämisessä.	 Myös	 opettajien	 päivitetyt	 digivalmiudet	 antavat	 uusia	
mahdollisuuksia	opetuksen	monipuolistamiseen.	
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MAANTIEDE	JA	YMPÄRISTÖKASVATUS	
	
Puheenjohtaja:	Sirpa	Tani	
	
	
Lukio-opiskelijoiden	argumentaatiotaidot	yhteiskunnallisissa	ympäristökysymyksissä	
		
Kimmo	Härmä	&	Sirpa	Kärkkäinen	/	Itä-Suomen	yliopisto		
	
Tämä	 esitys	 pohjautuu	 Kimmo	 Härmän	 väitöstutkimukseen	 ja	 sitä	 seuraavaan	 tutkimustiedon	
jalkautushankkeeseen.	 Tutkimuksessa	 tarkasteltiin	 lukio-opiskelijoiden	 kriittisen	 ajattelun	 ja	
argumentaation	 taitoja	 sellaisissa	 lukion	 maantieteeseen	 liittyvissä	 ympäristöaiheissa,	 jotka	
sisältävät	 vahvan	 yhteiskunnallisen	 ulottuvuuden.	 Tutkimusote	 oli	 laadullinen	 tapaustutkimus,	
jonka	 kontekstina	 toimi	 lukion	 maantieteen	 Yhteinen	 maailma	 -kurssi	 ja	 tutkimusjoukkona	 yksi	
kurssia	 suorittanut	 opiskelijaryhmä	 (n=21).	 Tutkimusaineistona	 oli	 opiskelijoiden	 kirjoittamat	
opintopäiväkirjat,	 joiden	 sisältämät	 eri	 oppitunteihin	 kohdistuvat	 tuntikohtaiset	 tekstit	 (n=297)	
toimivat	 tutkimuksen	 pienempinä	 analyysiyksikköinä.	 Tutkimusmenetelmänä	 käytettiin	
sisällönanalyysia,	 joka	 jakautui	 ARRA	 (Analysis	 of	 Reasoning,	 Rhetorics	 and	 Argumentation)	 -
analyysiin	 ja	 tapaustutkimuksen	 vertailevaan	 sisällönanalyysiin.	 Opiskelijoiden	
argumentaatiotaitojen	 esiintyvyyden	 kartoittamiseen	 ja	 laadulliseen	 luokitteluun	 luotiin	
taitotasojen	 profilointityökalu.	 Tutkimuksen	 keskeisimmät	 tulokset	 osoittivat,	 että	 opiskelijat	
tuottivat	omia	väitteitä,	mutta	väitteitä	oikeuttavassa	argumentoinnissa	ja	näitä	tukevien		
retoristen	 keinojen	 esittämisessä	 oli	 selviä	 haasteita.	 Opintopäiväkirjojen	 eri	 oppitunteihin	
kohdistuneista	teksteistä	 lähes	puolet	olivat	 joko	täysin	 ilman	väitteitä	tai	vain	hyvin	vajavaisesti	
argumentoituja.	 Tutkimustulokset	 syvensivät	 argumentaatiotutkimusta	 suomalaisen	 lukion	
maantieteen	 ja	 yhteiskunnallisten	 ympäristöaiheiden	 kontekstiin,	 mutta	 aihe	 on	
yhteiskunnallisestikin	 ajankohtainen	 ja	 merkittävä.	 Väitöstutkimuksen	 jälkeisessä	 tiedon	
jalkautushankkeessa	 (Lukio-opiskelijoiden	 argumentaatiotaidot	 yhteiskunnallisissa	
ympäristöaiheissa	 -	 tutkimustiedon	 jalkautushanke)	 tutkimuksen	 teoriaa,	 tuloksia	 ja	
profilointityökalua	sovelletaan	käytännön	koulutyöhön.	Hankkeeseen	kuuluu	yksi	pilottioppilaitos,	
jossa	yhteiskunnallisia	ympäristöaiheita	integroidaan	maantieteen	ja	historian	yhteisopetuksessa.	
Hankkeen	tarkoituksena	on	toimia	myös	 laajemmin	2021	voimaan	tulevien	opetussuunnitelmien	
paikallisesti	 räätälöitävien	 opintojaksojen	 ja	 moduulien	 kehitystyön	 apuna.	 Lisäksi	 pilotin	
kokemusten	 pohjalta	 luodaan	 uutta	 tutkimusta	 sekä	 sisältöä	 yliopiston	 Ympäristöpedagogiikan	
perusteet	-opintojaksolle.	
	
	
Ilmastonmuutoksen	diskurssit	maantieteen	oppikirjoissa	ja	opetussuunnitelmissa	1985-
2019,	väitöskirjan	tutkimussuunnitelma		
	
Paavo	Ikonen	/	Nurmijärven	yhteiskoulun	lukio		
	
Tutkin	 ilmastonmuutosta	 ja	 sen	 diskursseja	 vuodesta	 1985	 vuoteen	 2019	 lukion	 maantieteen	
oppikirjoissa	ja	opetussuunnitelmissa.	Tutkimukseni	tarkoitus	on	osoittaa,	millaisia	diskursseja	eri	
aikojen	 maantieteen	 oppikirjat	 esittävät.	 Oppikirjat	 toimivat	 osana	 opetussuunnitelman	
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toteutumisessa	 ja	 niiden	 kautta	 ovat	 esillä	 yhteiskunnan	 tärkeät	 arvot,	 normit,	 aatteet	 ja	
maailmankuvat.	 Instituutiot	 vahvistavat	 ja	 levittävät	 erilaisia	 ajattelutapoja	 ja	 olettamuksia	
muokaten	samalla	käsityksiä	siitä,	miten	maailma	toimii	 ja	mitkä	ovat	oikeina	 ja	hyvinä	pidettyjä	
käytänteitä,	 puhetapoja	 ja	 toimintaa	 (Fairclough	 2003).	 Koululaitoksella,	 opetussuunnitelmilla	 ja	
oppikirjoilla	 on	 erityisen	 paljon	 sosiaalista	 valtaa.	 Koululaitos	 instituutiona	 vaikuttaa	 tai	 ainakin	
pyrkii	 vaikuttamaan	 kokonaisten	 ikäluokkien	 tietovarantoon	 sekä	 jossain	 määrin	 asenteisiin	 ja	
ideologioihin	 (Foucault	 1994/2000).	 Ilmastonmuutos	 ymmärretään	 kaikkein	 merkittävimmäksi	
aikamme	ympäristöongelmista	ja	se	vaikuttaa	kaikkiin	yhteiskuntiin.	On	tärkeää	tietää,	millaisena	
ilmastonmuutos	 esitetään	 oppikirjoissa	 ja	 opetussuunnitelmissa,	 sillä	 oppikirjat	 vaikuttavat	
maailmankuvien,	 koulutuksen	 ja	 oppimisen	 kautta	 koko	 yhteiskuntaan.	 Koulumaantieteellä	 on	
merkittävä	rooli	oppijan	maailmankuvan	muodostumisessa	ja	oman	maailmankuvansa	perusteella	
ihminen	 hahmottaa	 menneisyyttä	 ja	 tulevaisuutta	 sekä	 tekee	 päätöksiä.	 Tutkimuksessa	
ilmastonmuutosta	 käsitellään	 yhteiskunnallisena	 ilmiönä	 oppikirjojen	 ja	 opetussuunnitelmien	
kautta.	 Opetussuunnitelmiin	 perustuvat	 oppikirjat	 heijastavat	 yhteiskunnan	 tietoa,	 arvoja	 sekä	
asenteita.	 Nämä	 on	 mahdollista	 saada	 näkyviin	 diskurssitutkimuksen	 avulla.	 Oppikirja	 ja	
opetussuunnitelma	voidaan	ymmärtää	oman	aikansa	kuvana.	Opetussuunnitelmaan	sisällytetään	
yhteiskunnan	 tärkeinä	 pitämiä	 tietoja,	 arvoja	 ja	 asenteita.	 Sisältöjä	 valitessaan	 oppikirjantekijä	
noudattaa	 valtakunnallista	 opetussuunnitelmaa,	 mutta	 ilmiöistä	 kirjoittaessaan	 oppikirjailija	
tukeutuu	ajan	 tutkimustuloksiin.	Tutkimusote	on	kvalitatiivinen.	Aineisto	analysoidaan	kriittisellä	
diskurssianalyysillä.	
	
	
Ajattelun	taidon	tasot	maantieteen	ylioppilaskokeessa	taloudellisen	kestävän	kehityksen	
koekysymyksissä	ja	vastauksissa		
	
Petteri	Muukkonen	/	Helsingin	yliopisto		
	
Olemme	 tutkineet	 miten	 ajattelun	 taidon	 tasot	 ilmenevät	 maantieteen	 ylioppilaskokeen	
taloudellista	 kestävää	 kehitystä	 käsittelevissä	 kysymyksissä	 sekä	 esseevastauksissa.	 Kestävään	
kehitykseen	 liittyvät	 ylioppilaskoekysymykset	 ovat	 usein	 vaativia,	 koska	 ne	 ovat	 tietoa	 laajasti	
soveltavia	 ja	 niissä	 yhdistetään	 useiden	maantieteen	 kurssien	 ja	muiden	 oppiaineiden	 sisältöjä.	
Luokittelimme	 kahden	 ylioppilaskoekysymyksen	 tehtävänannot	 ja	 niissä	 vaadittavat	 ajattelun	
taidon	 tasot	 Bloomin	 taksonomian	 mukaan	 ja	 vastaukset	 SOLO-taksonomian	 mukaan.	
Tehtävänannot	 edellyttivät	 pääasiassa	 ymmärtämistä,	 soveltamista,	 analysointia	 ja	 arvioimista.	
Keskimäärin	 vastausten	 ajattelun	 taidon	 tasot	 jäivät	 tehtävänantojen	 vaatimuksista	 noin	
puoliväliin.	Harvat	parhaista	ylsivät	vaaditulle	tasolle	vastauksissaan.	Sisällönanalyysin	perusteella	
opiskelijat	hallitsivat	hyvin	reiluun	kauppaan	ja	luonnonvarojen	kestämättömään	käyttöön	liittyviä	
sisältöjä,	 mutta	 osasivat	 heikosti	 taloudellisen	 kestävän	 kehityksen	 perimmäisen	 ajatuksen.	
Vastauksista	puuttui	myös	pohdintaa	 tulojen	epätasaisesta	 jakautumisesta	 lähde-	 ja	 kohdemaan	
välillä.	 Tulosten	 perusteella	 suosittelemme	 lukion	 maantieteen	 opettajia	 keskittymään	 entistä	
enemmän	 sen	 varmistamiseen,	 että	 opiskelijat	 ymmärtävät	 teemojen	 syvemmän	 luonteen	 ja	
problematiikan.	 Vastaustekniikkaa,	 esseevastausten	 jäsentelyä	 ja	 syy-seuraussuhteiden	
perustelemista	tulisi	harjoitella	entistä	enemmän.	Esitelmä	pohjautuu	artikkeliin:	Leivo,	J.,	Ruth,	O.	
&	 Muukkonen,	 P.	 (2020).	 Ajattelun	 taidon	 tasot	 maantieteen	 ylioppilaskokeessa	 taloudellisen	
kestävän	kehityksen	koekysymyksissä	ja	vastauksissa.	Ainedidaktiikka	4(3),	64-101.	
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Roland	Barthes	ja	maantieteen	opetus:	"kännykkämalli"	kuvien	maantieteellisen	
tulkinnan	kehyksenä		
	
Markus	Hilander	/	Helsingin	yliopisto		
	
Maantiede	 on	 aina	 ollut	 visuaalisesti	 orientoitunut	 tieteenala	 erityisesti	 karttojen	 ansiosta.	
Maantieteilijät	 eivät	 kuitenkaan	 ole	 kehittäneet	 omaa	 visuaalista	 teoriaansa.	 Myöskään	 tämä	
esitys	ei	esittele	visuaalista	teoriaa,	vaan	sen	sijaan	”kännykkämallin”	 (engl.	smartphone	model),	
jota	 voidaan	 käyttää	 kuvien	 maantieteellisen	 tulkinnan	 apuna	 maantieteen	 opetuksessa.	
Kännykkämalli	 pohjautuu	 Roland	 Barthesin	 Elements	 of	 Semiology	 -kirjaan	 (1964)	 ja	 sen	
maantieteelliseen	lukemiseen.	Kirjassaan	Barthes	esittelee	seuraavat	semioottiset	funktiot:	kieli	ja	
puhe	 (engl.	 language	 ja	 speech),	merkitsijä	 ja	merkitty	 (engl.	 signifier	 ja	 signified),	 syntagma	 ja	
systeemi	 (engl.	 syntagma	 ja	 system)	 sekä	 denotaatio	 ja	 konnotaatio	 (engl.	 denotation	 ja	
connotation).	 Vastaavasti	 kännykkämalli	 koostuu	 näistä	 neljästä	 osasta,	 jotka	muistuttavat	 sekä	
visuaalisten	 että	 tekstuaalisten	 elementtien,	 kuvan	 rajauksen	 ja	 maantieteellisen	 tiedon	
soveltamisen	 tärkeydestä	 kuvatulkinnan	 yhteydessä.	 Kännykkämallin	 tarkoituksena	 on	 auttaa	
opiskelijoita	 hahmottamaan,	miten	 kuvien	maantieteelliset	merkitykset	muodostuvat.	 Erityisesti	
Perusopetuksen	 (2014)	 ja	 Lukion	 (2015)	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 mainittu	 geomedia	
vahvistaa	 visuaalisten	 esitysten	 roolia	 ja	 niiden	 tulkinnantaitoa	 maantieteen	 opetuksessa.	
Kännykkämallissa	yhdistyvät	strukturalistinen	semiotiikka,	visuaalinen	metodologia	ja	maantieteen	
opetus.	
	
	
CCC-CATAPULT:	Kohti	katsomustietoista	ilmastokasvatusta		
	
Essi	Aarnio-Linnanvuori	&	Inkeri	Rissanen	/	Tampereen	yliopisto		
	
Ilmastonmuutos	 on	 ihmiskunnan	 olemassaoloa	 koskeva	 uhka,	 jonka	 käsittelyyn	 tarvitaan	 koko	
yhteiskunnan	 yhteisiä	 toimia.	 Viime	 vuosina	 nuoret	 ovat	 asettuneet	 ilmastotoiminnan	
eturintamaan	 ja	 vaatineet	 valtiovallalta	 ja	 muilta	 vallan	 käyttäjiltä	 päättäväisempää	 toimintaa.	
Tilanne	haastaa	myös	ilmastokasvatuksen:	Tarvitaan	ymmärryksen	lisäämistä	ilmastonmuutoksen	
vaikutuksista	 ja	 sen	 lieventämisen	 tavoista	 sekä	 ilmastoajattelun	 katsomuksellisesta	 ja	
kulttuurisesta	perustasta,	kun	halutaan	kasvattaa	ilmastolukutaitoisia	nuoria,	jotka	voivat	kehittää	
ja	 tukea	 ratkaisuja	 jo	 nyt	 sekä	 tulevaisuudessa.	 Vastikään	 käynnistyneessä	 hankkeessa	 CCC-
CATAPULT	 (Challenging	 the	 Climate	 Crisis:	 Children’s	 Agency	 to	 TAckle	 Policy	 Underpinned	 by	
Learning	 for	 Transformation)	 keskitytään	 nuorten	 arvojen	 ja	 toiminnan	 väliseen	 ristiriitaan	
ilmastokysymyksessä.	 Tutkimushankkeessa	 tarkastellaan	 sosiaalisia	 normeja,	 nuorten	
maailmankatsomuksia	sekä	 ilmastonmuutokseen	 liittyviä	 jännitteitä	 ja	 tunteita.	Hanke	kartoittaa	
edellytyksiä	 tukea	 transformaatiota	 ja	 luo	 vision	 ja	 koulutuspoliittisia	 suosituksia	
ilmastokasvatuksen	 kehittämiseksi.	 Hankkeen	 teoreettisessa	 viitekehyksessä	 yhdistyvät	
ilmastokasvatus,	 interkulttuurinen	 kasvatus	 sekä	 katsomuskasvatus.	 Tässä	 esityksessä	
esittelemme	 hankesuunnitelmaa	 ja	 tutkimuksen	 tavoitteita.	 Tutkimus	 toteutetaan	 osallistavalla	
otteella	 ja	 se	 kohdistuu	 ensisijaisesti	 15-18-vuotiaisiin	 nuoriin.	 Tavoitteena	 on,	 että	 nuoret	
pääsevät	vaikuttamaan	tutkimuksen	eri	vaiheissa:	yhdessä	nuorten	kanssa	kehitellään	viitekehys,	
jonka	avulla	he	voivat	ilmaista,	miten	kasvaminen	erilaisissa	konteksteissa	ja	tiloissa	on	yhteydessä	
heidän	maailmankuvansa	 rakentumiseen	 ja	 avoimuuteen	 uusille	 ajattelun	 ja	 tekemisen	 tavoille.	
Kansainvälisessä	 hankkeessa	 toteutetaan	 osahankkeet	 Isossa-Britanniassa,	 Irlannissa,	 Italiassa	 ja	
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Suomessa.	 Tutkimusmenetelmät	 ovat	 monipuolisia.	 Hankkeessa	 toteutetaan	 sekä	 laaja	
kyselytutkimus	että	laadullisia	osatutkimuksia	eri	maissa.	Hanke	on	käynnistynyt	joulukuussa	2020	
ja	se	jatkuu	vuoden	2023	marraskuuhun.	
	
	
Tieto	ilmastonmuutoksesta,	sen	hillinnästä	ja	siihen	sopeutumisesta	oppilaiden	
rakentavan	toivon	selittäjänä		
	
Ilkka	Ratinen	/	Lapin	yliopisto		
	
Lasten	 ja	 nuorten	 ilmastoliikehdinnällä	 on	 ollut	 Suomessa	 vaikutusta	 kunniahimoisen	
ilmastopolitiikan	edistämisessä.	Samalla	on	kuitenkin	esitetty	vastakkaisia	mielipiteitä,	että	lasten	
tiedot	 ilmastonmuutoksesta	 ovat	 niin	 puutteelliset,	 että	 heidän	 ajatuksensa	 voidaan	 jättää	
huomioimatta.	 Rakentavassa	 toivossa	 korostuu	 yksilön	 luottamus	 vaikuttaa	 hänelle	 tärkeisiin	
asioihin.	Oikea	tieto	auttaa	vaikuttamaan	sellaisiin	tekijöihin,	jotka	edistävät	ongelmanratkaisua	ja	
ehkäisevät	 toiveajattelua.	Tässä	tutkimuksessa	avaan	 laajan	oppilasaineiston	(n=950)	 tilastollisen	
analyysin	avulla	 lasten	ja	nuoren	ilmastonmuutostietoutta	ja	sen	yhteyttä	heidän	rakenteelliseen	
toivoonsa.	 Tutkimuksen	 perusteella	 näyttää	 siltä,	 että	 oppilailla	 on	 varsin	 hyvät	 tiedot	
ilmastonmuutoksesta,	mutta	 tyttöjen	 tiedot	ovat	merkittävästi	 paremmat.	 Sen	 sijaan	 iällä	 ei	 ole	
merkitystä	 ilmastonmuutokseen	 liittyvässä	 tietoudessa.	 Tutkimus	 paljastaa,	 että	 oppilailla	 on	
suhteellisen	suuri	rakentava	toivo,	jota	erityisesti	selittää	yleinen	ilmastonmuutosta	koskeva	tieto.	
Tuloksilla	on	merkitystä	ratkaisukeskeisen	ilmastokasvatuksen	kehittämisessä	
	
	
Hållbarhetpedagogik	som	politik,	undervisning	och	forskning:	Från	kompetens	till	
fenomen		
	
Lili-Ann	Wolff	/	Helsingin	yliopisto		
	
Grunderna	 för	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen	 (2014)	 använder	 begrepp	 som	
”mångsidig	 kompetens”,	 ”helhetsskapande	 undervisning”,	 ”ämnesöverskridande”	 och	
”mångvetenskapliga	 lärområden”.	 En	 del	 av	 dessa	 begrepp	 eller	 liknande	 förekommer	 också	 i	
Grunderna	 för	 gymnasiets	 läroplan	 (2019).	 Ett	 ännu	 vanligare	 begrepp	 är	 ”fenomen”,	 som	
förekommer	 över	 100	 gånger	 i	 båda	 läroplanerna.	 Begreppet	 fenomenbaserat	 lärande	 nämns	
också	 och	 har	 de	 senaste	 åren	 diskuteras	 flitigt	 i	 utbildningssammanhang.	 Alla	 dessa	 begrepp	
kopplas	också	till	hållbarhet,	som	har	en	grundläggande	position	i	de	finländska	läroplanerna	i	dag.	
Den	här	 studien	har	 som	mål	att	 försöka	belysa	hur	allt	detta	hänger	 ihop.	Det	är	en	 intressant	
frågeställning,	 eftersom	 läroplanen	 är	 en	 smältdegel	 för	 olika	 idéer	 och	 viljor	 som	 florerar	 i	
samhället.	 Samtidigt	 om	 läroplanerna	 är	 politiska	 och	 ekonomiska	maktredskap,	 ska	 de	 fungera	
som	styrdokument	 för	 skolans	undervisning	och	 fostran.	De	 ska	 visa	 riktlinjen	 för	hur	den	 värld	
borde	se	ut	där	dagens	barn	och	unga	ska	leva	och	verka.	Målet	för	utbildningen	är	att	bland	annat	
främja	 hållbarhet.	 Processen	 bakom	 läroplanerna	 är	 också	 intressant.	 Forskningen	 påverkar	
utformningen	 av	 läroplanerna,	 men	 samtidigt	 påverkar	 läroplanerna	 forskningen.	 Det	 här	 kan	
ibland	te	sig	märkligt.	Det	blir	en	slags	dubbel	loop,	där	man	inte	vet	om	det	är	hönan	eller	ägget	
som	kom	först.	Den	här	studien	fokuserar	på	detta,	genom	att	ställa	frågan:	Vad	är	det	som	styr	
skolans	utbildning?	Till	sist	diskuterar	hur	relevant	det	är	det	ur	hållbarhetssynvinkel	att	skolan	blir	
mer	helhetsinriktad.	Kan	en	större	ämnesintegrering	leda	till	en	hållbarare	skola	och	en	hållbarare	
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framtid	 på	 jorden?	 Den	 här	 studien	 bygger	 på	 analyser	 av	 internationell	 och	 nationell	 policy	 i	
kombination	med	 grundläggande	 filosofiskt	 pedagogiska	 teorier	 och	 ämnesdidaktik.	 Avsikten	 är	
inte	 att	 hitta	 svar,	 utan	 snarare	 att	 väcka	 tankar	 och	 locka	 till	 en	 diskussion	 om	 läroplaner,	
helhetsundervisning	 och	 ämnesundervisning	 bland	 läroplansutvecklare,	 administratörer,	 lärare	
och	forskare.	
	
	
Subject	teacher	students’	views	on	their	competencies	for	sustainability	education	
		
Eija	Yli-Panula*,	Eila	Jeronen,	Maaria	Tringham	&	Iiris	Somervuori	/	Turun	yliopisto		
	
In	subject	teacher	education,	the	main	issues	in	sustainability	education	(SE)	lie	on	the	questions	
what	 the	 educators	 are	 supposed	 to	 teach,	 what	 is	 the	 status	 of	 teacher	 education	 today	 in	
introducing	SE,	and	how	does	it	relate	to	the	focus	on	professional	competencies.	There	are	eight	
UNESCO	key	competencies	which	contribute	to	the	implementation	of	SE	and	thus	to	sustainable	
development	 (SD).	 The	 competencies	 are	 the	 following:	 anticipatory,	 system,	 strategic,	 critical,	
normative	thinking,	collaboration,	integrated	problem-solving	and	self-awareness.		
The	aim	of	the	study	was	to	investigate	the	subject	student	teachers’	views	on	their	competencies	
in	educating	 the	SD	concerning	environmental	 issues.	The	study	questions	were:	1)	How	do	 the	
subject	students’	answers	reflect	the	eight	key	competencies	for	SE	2)	How	do	subject	students’	
answers	 differ	 between	 the	 groups	 of	 disciplines.	 Students	 (n=138)	 in	 six	 Finnish	 universities	
participated	 in	 the	 study.	 The	material	 was	 collected	 using	web-based	 questionnaire.	 Inductive	
content	 analysis	 based	 on	 the	 multidimensional	 adapted	 process	 model	 of	 teaching	 was	 used	
focusing	especially	on	 students’	 competences	 in	 SE.	 The	 results	 showed	 that	 seven	out	of	 eight	
competencies	were	found,	self-awareness	was	not	analysed	from	these	answers.	The	most	often	
appeared	one	was	collaboration,	 integrated	problem	solving	and	strategic	 thinking	competency,	
and	the	least	often-appeared	one	was	normative,	critical	and	systemic	thinking	competency.	The	
appearance	 of	 the	 key	 competencies	 varied	 between	 the	 answers	 but	 no	 systematic	 subject-
specific	difference	between	students	from	various	discipline	groups	was	evident.	Strategic	thinking	
competency	 was	 often	 connected	 to	 environmental	 problems	 in	 answers.	 Interaction	 skills	 are	
important	 for	 all	 teachers	 and	 they	 form	 the	basis	 of	 collaborative	 competency.	When	working	
towards	sustainable	society	the	teachers	should	practice	all	eight	competencies	--	seven	of	them	
appeared	 in	 the	 answers.	 However,	 all	 students	 did	 not	 show	 these	 competencies	 in	 their	
answers.	As	an	implication	the	results	of	the	study	could	be	utilizable	by	students	especially	when	
practicing	 self-reflective	 competencies	 during	 their	 teacher	 studies	 with	 the	 view	 to	 a	 future	
teaching	career.	
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MUSIIKKI	JA	MEDIA	
	
Puheenjohtajat:	Aleksi	Ojala,	Heikki	Ruismäki	ja	Sara	Sintonen	
	
	
Turun	 yliopiston	 luokanopettajakoulutuksen	 musiikin	 monialaisten	 opintojen	
kehittämisestä	-ensimmäisen	syklin	tuloksia		
	
Eveliina	Nikali	/		Turun	yliopisto	Design-tutkimus		
	
Esitys	 liittyy	 meneillään	 olevaan	 väitöstutkimukseeni,	 jonka	 tarkoituksena	 on	 kehittää	
mahdollisimman	optimaaliset	 Turun	 yliopiston	 luokanopettajakoulutuksen	musiikin	monialaisten	
opinnot	 vahvistamaan	 opiskelijoiden	 työelämässä	 tarvittavia	 musiikin	 opettamiseen	 liittyviä	
osaamisvalmiuksia.	 Väitöstutkimukseni	 aineisto	 koostuu	 lukuvuosina	 2013–2017	 toteutetuista	
neljästä	 design-syklistä	 sisältäen	 musiikin	 monialaisissa	 opiskelleiden	 opiskelijoiden	 kehittävän	
loppuarvioinnin,	 ryhmähaastattelun	 sekä	 tulevaisuustyöpajatyöskentelyn	 kautta	 kerätyt	
tutkimusaineistot.	Esitykseni	keskittyy	ensimmäiseen	sykliin	 lukuvuonna	2013–2014	opiskelijoilta	
(N=77)	 koottuun	 kehittävään	 avoimeen	 kirjalliseen	 loppuarviointiin,	 ryhmähaastatteluun	 sekä	
kolmen	viiden	opiskelijan	 kanssa	 toteutettuun	 tulevaisuuspajamateriaaliin	 ja	näiden	 laadulliseen	
aineistolähtöiseen	sisällönanalyysiin.	Analyysin	tuloksina	saadut	opiskelijoiden	kuvaamat	musiikin	
osaamisvalmiuksia	 tukevat	 tekijät	 jakautuivat	 kolmeen	 yläluokkaan:	 1)	 musiikillisen	 toiminnan	
tavoite	 2)	 toimintatavat	 musiikissa	 3)	 sisällöt	 ja	 oppimateriaalit.	 Musiikin	 osaamisvalmiuksia	
parhaiten	kuvaavat	käsitteet	opiskelijoiden	arvioimina	olivat	avoin	ja	kannustava	oppimisilmapiiri	
sekä	musiikin	hyvinvointia	edistävät	vaikutukset,	itsetekeminen,	oman	tasoinen	opetus,	aktivoivat	
ja	 kannustavat	 toimintatavat	 sekä	 näitä	 vahvistavat	 käytännönläheiset	 sisällöt	 sekä	 motivoivat	
oikean	tasoiset	oppimateriaalit.			Avainsanat:	Luokanopettajakoulutuksen	musiikinopetus,	musiikin	
opinnot,	designtutkimus	
	
	
Tutkinto-opiskelijoiden	ja	autonomisten	opiskelijoiden	väliset	erot	verkkopohjaiseen	
musiikinopetukseen	kiinnittymisessä		
	
Aleksi	Ojala	(HY),	Kai	Tuuri*,	Tanja	Välisalo*,	Mikko	Myllykoski*,	Jukka	Vahlo*,	Oskari	Koskela*,	
Antti	Päivinen*		/	Helsingin	yliopisto	&	Jyväskylän	yliopisto*	
	
Tämä	tutkimus	on	osa	CREDU	(Creating	Novel	Technologies	of	Scalable	and	Empowering	Learning)	
-tutkimushanketta,	 jonka	 yhtenä	 yrityspartnerina	 toimii	 musiikinopetuspalvelu	 Rockway.	
Tutkimuksen	 oppimisympäristöinä	 toimivat	 Rockwayn	 valmennukset,	 joissa	 verkko-
oppimateriaalit	 yhdistetään	 viikkotehtäviin	 ja	 webinaareihin.	 Omaehtoisesti	 valmennukseen	
hakeutuneiden	 autonomisten	 opiskelijoiden	 lisäksi	 valmennuksiin	 osallistuu	 myös	 Helsingin	
yliopiston	opettajaopiskelijoita.	Valmennuksien	sisällöt	tukevat	tutkinto-opiskelijoiden	pakollisten	
opintojen	taitotavoitteita,	 ja	he	saavat	osallistua	valmennuksiin	 ilmaiseksi.	Hypoteesimme	onkin,	
että	 muodollisen	 oppimisen	 lähtökohdat	 (tutkinto-ohjelma)	 asettavat	 opettajaopiskelijan	
oppimiselle	erilaisen	disposition	verrattuna	autonomiseen	oppijaan.	Tutkimus	pyrkii	selvittämään	
millaisin	 mekanismein	 eri	 elämäntilanteissa	 olevat	 oppijat	 kiinnittyvät	 ja	 sitoutuvat	 verkko-
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oppimiseen	 ja	 mitkä	 arvot	 ja	 asenteet	 kytkeytyvät	 koulutukseen	 osallistumiseen.	
Tutkimusprojektissa	 tarkastellaan	 erityisesti	 tutkinto-opiskelijoiden	 ja	 autonomisten	 oppijoiden	
välisiä	 eroja	 verkkopohjaiseen	 opetukseen	 kiinnittymisessä	 ja	 sitoutumisessa.	 Tutkimus	 pyrkii	
myös	 selvittämään	 viittaavatko	 havaitut	 erot	 erilaisiin	 oppimisprofiileihin	 ja	 musiikillisiin	
identiteetteihin.	 Tutkimustulosten	 valossa	 pyritään	 vetämään	 yleistettäviä	 johtopäätöksiä	 siitä,	
miten	 erilaisia	 oppimisprofiileja	 ja	 identiteettejä	 voidaan	 hyödyntää	 musiikin	 uusien	
oppimisympäristöjen	 kehityksessä.	 Tutkimuksen	 aineisto	 kerätään	 etnografisten	
teemahaastattelujen,	ESM-kyselyiden	ja	kyselyiden	avulla.		Teemahaastatteluihin	osallistuvista	osa	
rekrytoidaan	 vastaamaan	 mobiililaitteella	 toteutettaviin	 ESM-kyselyihin,	 jolloin	 tutkittavat	
sitoutuvat	 vastaamaan	 lyhyisiin	 kyselyihin	 kahden	 viikon	 ajan	 valmennusjakson	 kuluessa.	
Teemahaastattelujen	 analyysimenetelminä	 käytämme	 aineistolähtöistä	 koodausta	 ja	
teemoittelua.	 	 Pyrimme	 tunnistamaan	 yleistettäviä	 “tyyppikertomuksia”	 narratiivisen	 analyysin	
keinoin.	 Verkkokyselyssä	 hyödynnetään	 useita	 olemassa	 olevia	 mittareita,	 jotka	 liittyvät	
motivaatioon,	 asenteisiin	 ja	 kiinnittymiseen	 oppimisen	 ja	 verkko-oppimisen	 konteksteissa.	
Kyselyaineistot	 analysoidaan	 tilastollisen	 analyysin	 keinoin.	 Saamme	 ensimmäiset	 aineistot	
analysoitua	helmikuun	alkuun	mennessä.	
	
	
Musiikkikasvatus	pääomana	opettajakoulutuksissa:	oppiaineesta	yhteyksien	luomiseen	
	
Kaarina	Marjanen	/	Tampereen	yliopisto			
		
Musiikin	 inhimillinen	 voima	 perustuu	 elävään	 musiikkisuhteeseen.	 Se	 on	 voimavara,	 jonka	
mahdollisuudet	 jäävät	 usein	 tiedostamatta,	 huolimatta	 suuresta	 tutkimusevidenssistä,	 ja	
jatkuvasti	 julkaistavista	 uusista	 musiikin	 tutkimuksista.	 Yliopistoissa	 kysymykset	 musiikin	
tarpeellisuutta	 koskien	 nostetaan	 usein	 keskusteluihin,	 ja	 erityisesti	 käytännön	 musisointia	
koskevat	taidot	resurssitarpeineen	joutuvat	herkästi	suurennuslasien	alle.	Musiikin	lainalaisuudet	
perustuvat	kuitenkin	juuri	sen	hieno-	ja	karkeamotorisiin	sekä	sosioemotionaalisiin,	kognitiivisiin	ja	
esteettisiin	 oppimisprosesseihin,	 joita	 ei	 voida	 täysin	 saavuttaa	 ilman	musiikilliseen	 oppimiseen	
perustuvia	prosesseja,	multimodaalisine	 ja	multisensorisine	yhteyksineen,	 todennettavina	 jälkinä	
aivoissa.	 Oppiaineena	 musiikki	 jakaa	 asenteita,	 jotka	 voivat	 vaikuttaa	 oppimistuloksiin,	 mutta	
ennen	 kaikkea	 nuo	 asenteet	 lopulta	 heijastuvat	 yhteiskunnalliseen	 päätöksentekoon	 ja	
musiikinopetuksen	 resursseihin.	 Musiikin	 keinoin	 voidaan	 uudistaa	 kulttuuria	 ja	 lisätä	 koetun	
hyvinvoinnin	 kokemusta.	 Musiikillinen	 ja	 kielellinen	 vuorovaikutus	 perustuen	 jaettuihin	
elementteihin	 selittävät	 myös	 transversaalia	 oppimista	 ja	 oppiaineiden	 välistä	 integraatiota.	
Opiskelijalle	musiikin	opinnot	saattavat	olla	sekä	hartaasti	odotettuja	että	aiheuttaa	pelonsekaisia	
tunteita.	Oppijoiden	 risteävät	 taustat	 vaikuttavat	 suuresti	 ryhmämuotoiseen	 toimintakulttuuriin,	
ja	edellyttävät	opettajalta,	toimintakontekstista	tai	ikäryhmästä	riippumatta	syvällistä	ymmärrystä,	
varmoja	 ja	 eläviä	 muusikon	 taitoja,	 pedagogista	 tietoisuutta	 ja	 laajoja	 tietoja	 oppimisesta	 ja	
kehityksestä.	 Erilaiset	 oppijat	 tulee	 pystyä	 sitomaan	 osaksi	 vuorovaikutteisen	 oppimisprosessin	
jaettua	 kudosta	niin,	 että	 kokemattomat	 ja	 kokeneet	 voivat	 kohdata	 säilyttäen	motivaationsa	 ja	
löytäen	tukea	eri	tasoille	asetettuja	yksilöllisiä	oppimistavoitteita	ajatellen.	Opettajakoulutettavilta	
tämä	 edellyttää	 vahvaa	 motivaatiota	 opittavaan	 asiaan.	 Musiikillinen	 oppiminen	 on	 myös	
palkitsevaa,	 ja	 vahvistaa	 niin	 identiteettiä	 kuin	 musiikkia	 opettavan	 opettajan	 ammatillista	
identiteettiä.	 	 Tässä	 esityksessä	 tarkastellaan	 musiikin	 moniuloitteisuutta,	 ja	 sen	 yhteyksiä	
kokonaisvaltaisiin	 transversaaleihin,	 syvätason	 oppimisprosesseihin	 teoreettis-filosofisesti	
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reflektoiden:	 musiikki	 on	 inhimillinen	 voimavara,	 joka	 vaatii	 huomiotamme,	 alkaen	
opettajakoulutuksista.	
	
	
Miten	ymmärrämme	musiikkia?	Gino	Stefanin	musiikillisen	kompetenssin	teoria	
vahvistaa	näkemyksiä	opiskelijalähtöisen	musiikinopetuksen	merkityksistä			
	
Henna	Suomi	&	Heikki	Ruismäki	/	Jyväskylän	yliopisto	&	Helsingin	yliopisto	
	
”When	you	listen,	you	hear	what	you	are”	(Seashore	1947,	201).	Musiikin	kuunteleminen	ja	yritys	
ymmärtää	 kuulemansa	 vaativat	 musiikillisen	 aineksen	 käsittelyn	 ja	 käsittämisen	 taitoja.	 On	
opittava	 tulkitsemaan	 musiikillisten	 äänien	 merkityksiä,	 mistä	 niissä	 on	 kysymys	 ja	 mistä	 ne	
kertovat.	 (Kurkela,	1997.)	Tässä	esityksessä	tarkastellaan	musiikin	opetustilanteita,	 joissa	aiheina	
ovat	 musiikilliset	 käsitteet	 ja	 niihin	 liittyvät	 ilmiöt,	 eri	 musiikkityylit	 ja	 aikakaudet.	 Vaikka	
lähestymistapa	on	 teoreettinen,	 konkretisoidaan	 sitä	 esimerkein	 tutkimuksesta,	 jossa	 selvitettiin	
luokanopettajaksi	 opiskelevien	 (n	 =	 392)	 musiikillisia	 valmiuksia	 (Suomi,	 2019).	 	 	 	 	 Esityksessä	
tukeudutaan	Gino	Stefanin	(1985)	musiikillisen	kompetenssin	teoriaan.	Sen	avulla	voidaan	selittää,	
miksi	 tietyt	 kuuntelukokemukset	 ovat	 ”musiikkia”	 joillekin,	 mutta	 eivät	 välttämättä	 kaikille	
(Stefani,	 1985,	 9—10).	 Stefani	 luokittelee	 musiikillisen	 kompetenssin	 viiteen	 tasoon.	 Näistä	
kahdella	 alimmalla	 tasolla	 (1.	 yleiset	 koodit	 ja	 2.	 sosiaaliset	 käytännöt)	musiikilliset	merkitykset	
koetaan	 vielä	 ”ei-musiikillisina”.	 Kolmas	 taso	 (3.	 musiikilliset	 tekniikat)	 muodostaa	 rajapinnan,	
jossa	 yksilö	 kokee	 musiikin	 ”musiikkina”	 ja	 kykenee	 käsittelemään	 mm.	 musiikin	 parametrejä	
(korkeus,	sointiväri,	dynamiikka	ja	kesto).	Neljännellä	tasolla	(4.	musiikkityylit)	ja	viidennellä	tasolla	
(5.	 teokset)	 musiikki	 hahmottuu	 yksilölle	 taiteena	 esimerkiksi	 tiettyyn	 tyyli-	 tai	 aikakauteen	
sidottuna.	 	 	 	 Stefanin	 musiikillisen	 kompetenssin	 teoria	 kytkeytyy	 vahvasti	 opiskelijalähtöiseen	
didaktiikkaan,	 jossa	 musiikinopetus	 perustuu	 opiskelijan	 omaan	 elämys-	 ja	 kokemusmaailmaan.	
Jos	 opettaja	 ei	 kuitenkaan	 huomioi	 tätä	 seikkaa	 opetustilanteissa,	 syntyy	 kahden	 vastakkaisen	
kompetenssin	 välinen	 ristiriita.	 Stefanin	 (1985,	 23—25)	 mukaan	 tällöin	 kyseessä	 on	 opiskelijan	
yleisen	kompetenssin	(em.	tasot	1—2)	ja	opettajan	ammatillisen	kompetenssin	kohtaaminen	(em.	
tasot	3—5).			Tässä	esityksessä	musiikin	opetuksen	ja	oppimisen	tarkastelu	Stefanin	teoriasta	käsin	
avaa	uusia	näkökulmia	opiskelijalähtöiseen	didaktiikkaan	musiikin	oppiaineessa.	
	
	
Osallistavat	KLIK-äänitaidetyöpajat	-	lasten	tiedostava	toimijuus	osana	ääniympäristöä	ja	
äänten	luova	tuottaminen			
	
Joonatan	Puha	/	Tampereen	Yliopisto			
	
Ääni	 ja	 ääniympäristö	 voi	 olla	 lapselle	 haastava	 hahmottaa.	 Kun	 kuvataiteessa	 kynnys	 maalata	
mielensisäisiä	 abstraktioita	 on	 usein	 matalampi,	 lapsen	 kynnys	 ilmaista	 omaa	 auditiivista	
mielikuvitustaan	 tuntuu	 olevan	 korkeampi	 ja	 toimijuus	 osana	 ääniympäristöä	 alitajuntaista.	
Vastaanotamme	 ja	 tuotamme	 sisältöä	 ääniympäristöön	 jatkuvasti	 -	 puhumalla,	 kuuntelemalla,	
liikkumalla.	Koulussa	 toimimista	 kuitenkin	harvoin	 tuetaan	ensisijaisesti	 ääniympäristön	muodon	
tuottajana	 ja	 rakentajana,	 vaan	 ennemmin	 vastaanottajana.	 Musiikin	 oppiaineessa	 sisältöjä	
toistetaan	 muun	 muassa	 rytmi-	 tai	 melodiaharjoitusten	 ja	 kappaleiden	 harjoittelun	 kautta.	
Musiikkiluokan	 sosiaalinen	 ja	 fyysinen	muoto	 ohjaa	 ilmaisua	 välittymään	 soittimien	 ja	 opittujen	
musiikin	 kulttuuristen	 artefaktien	 kautta.	 	 	 Vastaanottokeskuksessa	 alakouluikäisille	
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turvapaikanhakijoille	 toteutettavat	 KLIK-äänitaidetyöpajat	 lähestyvät	 äänen	 tuottamista	
osallistavasti,	 luovasti	 ja	 intuitiivisesti,	 valottaen	 ääntä	 meitä	 jatkuvasti	 ympäröivänä	 ja	
muovautuvana	 ilmiönä.	 Projekti	 on	 saanut	 taideapurahan	 Suomen	 kulttuurirahastolta.	 Työpajat	
jakautuvat	kuuteen	kokonaisuuteen:	Ääni	ja	materiaalit		Ääni	ja	minä		Tuulikellojen	rakentaminen		
Ääni	ja	tila		Ääniympäristö		Äänimaailmojen	luominen		Äänitaidetyöpajoissa	ääntä	tuotetaan	muun	
muassa	 aktuaattorien,	 tuulikellojen,	 äänivahvistetun	 tilan	 ja	 samplepohjaisen	 ilmaisun	 kautta.	
Ymmärrys	 äänestä	 itseilmaisuna	 ja	 sen	 vaikutuksesta	 ääniympäristöön	 laajenee.	 	 Koulu	
instituutiona	pitää	usein	hallussaan	paikka-	 ja	aikaikkunoita,	mutta	myös	ääniympäristöä.	Äänen	
abstrakti	 luonne	 voi	 vähentää	 lapsen	mahdollisuuksia	 vaikuttaa	 tietoisesti	 ääniympäristöönsä	 ja	
tulkita	omaa	asemaa	 siinä.	Ääni	 ilmiönä	on	myös	 suhteessa	käsitykseemme	ajasta	 ja	paikasta	 ja	
sitä	 kautta	 vastavuoroiseen	 toimijuuteemme	 kouluympäristössä.	 	 Työpajojen	 näkökulma	 on	
oppiainerajat	ylittävä.	Käsitys	äänen	fysikaalisesta	luonteesta	ja	omasta	kuuloaististamme	laajenee	
kokeilevan	äänen	havainnoinnin	ja	tuottamisen	myötä.	Työpajoissa	huomataan,	että	ääni	on	myös	
liikettä	 ja	 kuvioita.	 Työpajat	 edustavat	 oppiaihe-pohjaista	 pedagogiikkaa,	 jossa	 lapset	 ensin	
löytävät	 ja	 tutkivat	 omaa	 äänitaiteellista	 toimijuuttaan	 ja	 välittävät	 omaa	 luovuuttaan	 uudella	
tavalla	 äänitaidetyöpajoissa.	 Työpajat	 antavat	mahdollisuuden	 osallistua	 kulttuurin	 luomiseen	 ja	
osallisuuteen	koulussa.	
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SUOMEN	KIELI	JA	KIRJALLISUUS,	ÄIK	ja	S2K	
	
Puheenjohtajat:	Riitta	Juvonen	ja	Maria	Ahlholm	
	
	
Mitä	on	pohjoismainen	kirjallisuusdidaktiikka?				
	
Kaisu	Rättyä	/	Tampereen	yliopisto	
	
Oppiaineiden	opetusta	ohjaavat	opettajan	tekemät	didaktiset	valinnat,	jotka	hän	tekee	tieteenalaa	
koskevan	 ymmärryksensä,	 oppilaita	 ja	 opetustilanteita	 koskevan	 tietonsa	 ja	 opetuskontekstin	
perusteella.	Äidinkielen	ja	kirjallisuuden	oppiaineen	alaan	kuuluu	runsaasti	eri	aihealueita	ja	niistä	
kunkin	 opetuksen	 taustalla	 on	 erilaisia	 taustatieteitä	 ja	 niiden	 tutkimusta.	
Kirjallisuudenopetukseen	kytkeytyvää	nuorten	lukemisharrastusta	ja	lukutaidon	hallintaa	on	viime	
aikoina	 tutkittu,	 ja	 kirjallisuudenopetukseen	 paneutuvia	 väitöskirjojakin	 on	 vuosituhannen	
alkupuolella	 julkaistu	 Suomessakin	 kymmenkunta	 (esim.	 Aerila	 2010;	 Häggblom	 2006;	 Höglund	
2017;	 Kaakkunen	 2014,	 Kouki	 2009;	 Rejman	 2013;	 Rikama	 2004;	 Tiuraniemi	 2012).	
Kirjallisuudenopettajan	 tekemien	 valintojen	 perusteista	 ei	 ole	 kuitenkaan	 käyty	 tieteellistä	
keskustelua.	 Tutkimukseni	 tavoitteena	 on	 selvittää,	 miten	 2010-luvun	 jälkipuolen	
kirjallisuudenopetusta	 käsittelevät	 pohjoismaiset	 didaktiset	 teokset	 legitimoivat	
kirjallisuudenopetuksen	 ja	 miten	 ne	 määrittävät	 kirjallisuusdidaktiikkaa.	 	 Tässä	 esityksessä	
tarkastellaan	 kirjallisuusdidaktiikan	 peruskysymyksiä	 eli	 mitä,	 miten	 ja	 miksi	 kirjallisuutta	
opetetaan.	 Tutkimusaineistonani	 on	 viisi	 kirjallisuudenopetusta	 käsittelevää	 ruotsalaista,	
norjalaista	 ja	 tanskalaismonografiaa,	 jotka	 ovat	 ilmestyneet	 vuosina	 2015–2019.	 	 Niitä	
tarkastellaan	 teoriaohjaavan	sisällönanalyysin	keinoin.	Teoreettisena	pohjana	on	ainedidaktisissa	
tutkimuksissa	esitetyt	ainedidaktiikan	olemuksesta	(Arfwedson	2006;	Krogh,	Elf,	Høegh	&	Rørbech	
2017;	 Krogh,	 Qvortrup	 &	 Christensen	 2016)	 sekä	 näkökulmat	 suhteessa	 pedagogiseen	
sisältötietoon	 (Gess-Newsome	 2015;	Grossman	 1990;	 Kallioniemi	&	Virta	 2012;	 Kansanen	 2014;	
Schneuwly	2011;	Tomperi	2016).		Ainedidaktiikan	määritelmän	pohjalta	määrittelen	esityksessäni	
nykyinen	kirjallisuusdidaktiikan	kirjallisuuden	opetusta	 ja	oppimista	sekä	kirjallisen	kompetenssin	
rakentumista	 tarkastelevaksi	 tiedonalaksi,	 jossa	 yhdistyvät	 opettajan	 a)	 kirjallisuustieteellinen	
ymmärrys	 ja	 sisältötieto,	 b)	 tieto	 kirjallisuuden	 opetus-	 ja	 arviointimenetelmistä	 sekä	 näihin	
liittyvistä	käytännöistä,	c)	ymmärrys	näiden	menetelmien	taustalla	olevista	teorioista,	d)	ymmärrys	
kirjallisuuden	 opetus-	 ja	 oppimiskonteksteista	 suhteessa	 opetussuunnitelmiin	 ja	 e)	 käsitys	
oppilaiden	kirjallisesta	kompetenssista.	
	
	
Lukion	äidinkielen	opettajien	ja	opiskelijoiden	kokemus	äidinkielen	ja	kirjallisuuden	
oppimateriaalista			
	
Isa	Järveläinen	/	Turun	yliopisto			
	
Tutkimukseni	 tavoitteena	 on	 selvittää	 oppimateriaalin	 käyttäjien,	 opettajien	 ja	 opiskelijoiden,	
oppimateriaalin	 käyttöä	 ja	 kokemuksia	 erilaisista	 oppimateriaaleista.	 Tutkimus	 kohdistuu	 lukion	
äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	 (suomen	 kieli	 ja	 kirjallisuus	 -oppimäärä)	 oppiaineeseen.	 Tutkittavina	
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kohderyhminä	 ovat	 lukion	 äidinkielen	 opettajat	 sekä	 opiskelijat.	 	 	 Tutkimuksen	 teoreettisena	
pohjana	 ovat	 konstruktivistinen	 oppimiskäsitys	 sekä	 sosiokulttuurinen	 oppimiskäsitys,	 jonka	
taustalla	on	Vygotskyn	ympäristön	merkitystä	korostava	kehitysteoria.	Teoreettisena	taustana	on	
myös	 design-tutkimus,	 erityisesti	 käyttäjälähtöinen	 palvelumuotoilun	 tutkimus	 sekä	
havaintopsykologi	 James	 Gibsonin	 tarjoumateoria	 (1977).	 Tutkimukselle	 merkittävää	 on	
aikaisempi	 oppimateriaalitutkimus.	 Keskeisenä	 teoreettisena	 viitekehyksenä	 on	 G.	 Nuthallin	
tutkimusmetodologia,	 jossa	 oppimista	 tarkastellaan	 laadullisten	 vaikutusten	 näkökulmasta.		
Tutkimuksen	 avulla	 saadaan	 tietoa	 siitä,	 miten	 käytössä	 olevat	 lukion	 oppimateriaalit	
mahdollistavat	 lukion	 opetussuunnitelman	 yleisten	 tavoitteiden	 toteutumisen,	 äidinkielen	
oppimäärän	 sisältöjen	 hallinnan	 ja	 ylioppilaskokeiden	 arviointikriteerien	 mukaisen	 osaamisen.				
Tutkimuksessa	 on	 kolme	 pääkysymystä,	 joiden	 perusteella	 tutkimus	 jakautuu	 kolmeen	 osaan.	
Pääkysymykset	 ovat:	 1.	 Kuinka	 lukion	 äidinkielen	 opettajat	 valitsevat	 ja	 kokevat	 käyttämänsä	
äidinkielen	 oppimateriaalin?	 2.	 Kuinka	 lukion	 äidinkielen	 opettajat	 ja	 opiskelijat	 käyttävät	
äidinkielen	oppimateriaalia	oppitunneilla?	3.	Miten	 lukion	äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	opiskelijat	
käyttävät	 oppimateriaalia	 ja	 kokevat	 sen?	 	 Tutkimusaineisto	 kerätään	 Espoon	 kaupungin	
suomenkielisen	opetustoimen	lukiolinjan	yksiköistä.	Ensimmäisen	osan	aineistona	ovat	äidinkielen	
opettajien	 teemahaastattelut.	 Haastatteluaineisto	 analysoidaan	 sisällönanalyysin	 avulla.	 Toisen	
osan	 aineiston	 muodostaa	 oppituntien	 havainnointimateriaali,	 joka	 taltioidaan	 videoiksi	
noudattaen	 Sep-plus-observointiprotokollaa	 ja	 analysoidaan	 multimodaalisen	
keskustelunanalyysin	 avulla.	 Kolmannen	 osan	 aineisto	 koostuu	 opiskelijoiden	 vastauksista	
sähköiseen	 kyselylomakkeeseen.	 Aineisto	 analysoidaan	 sekä	 laadullisilla	 että	 määrällisillä	
menetelmillä.	
	
	
Lukemiseen	uppoutumisen	kokemus	suhteessa	lukutapaan	ja	lukumotivaatioon	
	
Lotta-Sofia	Aaltonen	/	Helsingin	yliopisto		
	
Kirjallisuutta	 voidaan	 vastaanottaa	monilla	 tavoilla:	 digitaalinen	 lukeminen,	 e-	 ja	 äänikirjat,	 ovat	
vakiinnuttaneet	asemaansa	perinteisen	painetun	kirjan	 rinnalla.	Tutkimusta	kaivataan	siitä,	millä	
tavoin	 lukumoodi	vaikuttaa	kirjan	vastaanottoon,	 lukemisen	nautinnollisuuteen	ja	subjektiiviseen	
lukukokemukseen.	 	 	 Tekeillä	 olevassa	 väitöskirjatutkimuksessa	 selvitetään	 kvantitatiivisin	
menetelmin	 lukutavan	 ja	 lukumotivaation	vaikutusta	kirjan	 tarinamaailmaan	uppoutumiseen 89	
14-15-vuotiaan	 nuoren	 lukukokeilussa,	 jossa	 osallistujat	 lukivat	 tai	 kuuntelivat	 kokonaisen	
kaunokirjan neljällä	 eri	 lukumoodilla:	 painettuna	 kirjana,	 e-kirjana,	 äänikirjana	 ja	 kirjojen	
kaupallisessa	 suoratoistopalvelussa.	 	 	 Tutkimuksen	 mukaan	 lukutavalla	 ei	 ole	 tilastollista	
vaikutusta	 uppoutumisen	 kokemukseen.	 Sen	 sijaan	 lukukokemukseen	 vaikuttaa	 nuoren	
lähtökohtainen	 motivaatio	 lukemista	 kohtaan.	 Mitä	 motivoituneempi	 lukija,	 sitä	
todennäköisemmin	 hän	 kokee	 uppoutumisen	 tunteen	 lukiessaan,	 oli	 lukumoodi	mikä	 hyvänsä. 
Motivoitumattomien	 lukijoiden	 tulokset	ovat	päinvastaisia.	 	 	 Eri	 lukutapojen	vastakkainasettelun	
sijaan	 voitaisiinkin	 keskittyä	 niiden	 erilaisiin	 ominaisuuksiin,	 jotka	 palvelevat	 erilaisia	 tarpeita.	
Kohdistamalla	 tietty	 lukutapa	 tiettyyn	 	 tilanteeseen	 tai	 lukijaidentiteettiin,	 voitaisiin	 myös	
mahdollisesti	tavoittaa	nuorten	lukumotivaation	kannalta	suotuisaa	kehitystä.	
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Kontekstit	ja	pedagogiikka	autenttisten	oppimispolkujen	viitoittajina	
	
Merja	Meriläinen	&	Maarika	Piispanen	/	Kokkolan	yliopistokeskus	Chydenius	
	
OPS	2014	kielikäsitys	pohjautuu	funktionaaliseen	kielikäsitykseen.	Kun	edellisessä	Opsissa	 (2004)	
kieli	 oli	 oppimisen	 kohteena	 (kognitiivinen)	 ja	 käsitteet	 olivat	 merkittäviä	 oppimisen	 kohteita,	
nykyopetussuunnitelman	 (OPS	 2014)	 kielikäsityksen	 mukaan	 kieli	 opitaan	 aidoissa	
käyttökonteksteissa	tekstilähtöisesti.	Aikaisemmat	koulukokemukset	ja	niistä	johtuvat	uskomukset	
istuvat	 kuitenkin	 syvällä	 opettajuudessa.	 Funktionaalinen	 kielikäsitys	 liittyy	 saumattomasti	
opetussuunnitelman	 sosiokulttuuriseen	 oppimiskäsitykseen,	 missä	 kieltä	 tarkastellaan	 sen	
käyttötavoissa,	 tilanteissa	 ja	 tarpeissa.	 Sosiokulttuurisessa	 viitekehyksessä	 painotetaan	 kielen	
sosiaalista	 luonnetta	 ja	 ihmisen	 osallisuutta	 yhteisöissä	 kielenkäyttötapojen	 näkökulmista.	
Äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	 opetussuunnitelman	 tavoitteissa	 ja	 osaamiskuvauksissa	 tämä	 näkyy	
kautta	 linjan	 koko	 perusopetuksessa.	 	 ”Opetus	 perustuu	 yhteisölliseen	 ja	 funktionaaliseen	
näkemykseen	 kielestä:	 kielen	 rakenteita	 opiskellaan	 ikäkaudelle	 tyypillisten	
kielenkäyttötilanteiden	 ja	 tekstilajien	 yhteydessä.	 (OPS	 2014,	 287)”Funktionaaliseen	
kielikäsitykseen	 liittyvät	 myös	 käsitteet	 autenttisuus	 ja	 kontekstisidonnaisuus,	 sillä	 juuri	 aidot	
kielenkäyttötilanteet	määrittävät	 kielelliset	 tarpeet.	 Kontekstit	 ja	 pedagogiikka	 sekä	 autenttinen	
oppimaisema	 luovat	 eheitä	oppimisen	polkuja	 Perusopetuksen	opetussuunnitelman	perusteiden	
luomassa	 viitekehyksessä.	 Näitä	 polkuja	 kulkiessa	 äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	 oppimaisema	
avautuu	 ja	 tavoitteisiin	 kiinnittyvät	 sisältöalueet	 sekä	 laaja-alaisen	 osaamisen	 taidot	 kehittyvät	
tavoitteellisissa,	 oppimisen	 mahdollistavissa,	 monitieteisissä	 oppimisprosesseissa	 -yksilöllisesti,	
kunkin	 vahvuuksia	 hyödyntäen.	 Suomen	 kieli	 ja	 kirjallisuus	on	oppiaineena	monitieteinen	 taito-,	
tieto-	 ja	 kulttuuriaine	 ja	 edellyttää	 opetussuunnitelman	 (POPS	 2014,	 160)	 mukaan	 yhteistyötä	
muiden	 oppiaineiden	 kanssa.	 Tässä	 esityksessä	 tarkastelemme	 äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	
oppimaisemaa	 aineenopetuksen	 ja	 aiheenopetuksen	 viitekehyksessä	 runojen,	 aforismien	 ja	
ajatelmien	 opettamisen	 näkökulmasta	 suomen	 kielen	 ja	 kirjallisuuden,	 kuvataiteen	 ja	
mediakasvatuksen	 muodostaman	 monitieteisen	 oppimiskokonaisuuden	 viitekehyksessä.		
Oppimisprosessin	teoreettisena	viitekehyksenä	toimivat	autenttinen	oppimisen	(Oliver	&	Reeves,	
2002)	 ja	 kontekstuaalis-pedagogisen	 oppimisen	 (Meriläinen	 &	 Piispanen,	 2017,	 2018)	
oppimaisemat.	
	
	
Kieltenopettajaopiskelijoiden	käsityksiä	kielen	roolista	opetuksessa			
	
Leena	Maria	Heikkola*,	Minna	Maijala,	Päivi	Laine	&	Judi	Rose	/	Åbo	Akademi*	&	Turun	
yliopisto	
	
Tausta	 ja	 tarkoitus.	 Koulukielen	 hallinta	 on	 edellytys	 kaikkien	 oppiaineiden	 sisältöjen	 ja	
oppiainekohtaisen	 kielen	 oppimiseen.	 Uusissa	 opetussuunnitelmissa	 (POPS,	 2014;	 LOPS,	 2019)	
korostetaan	 aiempaa	 voimakkaammin	 kielen	 roolia,	 eli	 opettajilta	 vaaditaan	 kielitietoisuutta.	
Vaatimus	 on	 osittain	 vastaus	 siihen,	 että	 maahanmuuttajataustaiset	 oppilaat	 eivät	 yllä	
oppimistuloksissaan	 kantasuomalaisten	 tasolle	 (Leino	 ym.,	 2018).	 Kaikkien	oppilaiden	 kielitaidon	
tukeminen	on	tärkeää,	sillä	kieli	on	yksilölle	merkityksellinen	pääoma	ja	kielellisten	taitojen	kautta	
oppiminen	edistää	 yhteiskunnallista	 tasa-arvoa	 ja	 luo	osallisuutta.	 Tavoitteena	on	 saada	 selville,	
millaisia	käsityksiä	ja	valmiuksia	kielten	aineenopettajaopiskelijoilla	on	kielitietoiseen	opetukseen	
ja	 sitä	 kautta	 kielellisen	 tasa-arvon	 edistämiseen.	 	 	 Menetelmät	 ja	 aineisto.	 Aineisto	 koostuu	
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kieltenopiskelijoiden	 (n=48)	 vastauksista	 35	 kielitietoista	 opettamista	 koskevaan	 väittämään.	
Opiskelijaryhmiä	 verrattiin	 t-testein	 kolmen	dikotomisen	 taustamuuttujan	perusteella:	 opettajan	
pedagogiset	opinnot,	 asuminen	ulkomailla	 ja	opiskelu	muulla	 kielellä	 kuin	 suomella.	Aineisto	on	
kerätty	Koneen	 Säätiön	 rahoittamassa	 Eettisesti	 kestävä	 kielten	opetus	 -hankkeessa.	 	 	 Alustavat	
tulokset.	 Kieltenopiskelijaopiskelijoiden	 käsityksiin	 kielitietoisesta	 opetuksesta	 vaikuttivat	
alustavien	 tulosten	 mukaan	 jonkin	 verran	 se,	 olivatko	 he	 jo	 suorittaneet	 pedagogiset	 opinnot.	
Käsityksiin	ei	vaikuttanut	 lainkaan	se,	olivatko	he	opiskelleet	muilla	kielillä	kuin	suomeksi.	Eniten	
opiskelijoiden	käsityksiin	vaikutti	ulkomailla	asuminen.	Päätelmät.	Opettajan	pedagogiset	opinnot	
eivät	vaikuta	tulosten	pohjalta	kehittäneen	opiskelijoiden	käsityksiä	kielitietoisuudesta.	Ulkomailla	
asuminen	näyttää	herättävän	opiskelijoiden	kielitietoisuuden	ja	tiedon	siitä,	kieli	voi	 joko	edistää	
tai	 haitata	 tasa-arvoa.	 Opettajankoulutuksessa	 tulisi	 entistä	 painokkaammin	 tarjota	
opettajaopiskelijoille	tietoja	ja	taitoja	kielen	roolista	kaikessa	opettamisessa	ja	oppimisessa	ja	tasa-
arvon	 tukemisessa.	 	 	 Kirjallisuus	 LOPS	 2019	 =	 Lukion	 opetussuunnitelman	 perusteet	 2020.	
Määräykset	 ja	 ohjeet.	 	 POPS	 2014	 =	 Perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteet	 2014.	
Määräykset	ja	ohjeet.	
	
	
Yhdeksäsluokkaisten	kokemuksia	suomen	kielen	ja	kirjallisuuden	etäopetuksesta				
	
Minna	Sääskilahti,	Elina	Palola	&	Maija	Saviniemi	/	Oulun	yliopisto			
	
Suomen	kouluissa	jouduttiin	keväällä	2020	hyvin	poikkeukselliseen	tilanteeseen,	kun	ne	määrättiin	
etäopetukseen	erittäin	lyhyellä	siirtymäajalla.	Aikaa	valmistautua	etäopetuksen	järjestämiseen	oli	
ainoastaan	 yksi	 koulupäivä.	 Asia	 on	 herättänyt	 eri	 foorumeilla	 runsaasti	 keskustelua,	 johon	 on	
osallistunut	useita	eri	ryhmiä,	kuten	opettajia,	oppilaita,	vanhempia	ja	tutkijoita.	Etäopetuksesta	ja	
sen	 vaikutuksista	 on	 käynnistetty	 myös	 erilaisia	 tutkimushankkeita.	 	 	 	 Esitelmämme	 käsittelee	
maaliskuussa	 2020	 alkanutta	 etäopetusjaksoa	 suomen	 kielen	 ja	 kirjallisuuden	 näkökulmasta.	
Toteutimme	 toukokuussa	 etäopetuksen	 päätyttyä	 sähköisen	 kyselyn,	 johon	 osallistui	 85	
pohjoissuomalaisen	 yläkoulun	 yhdeksäsluokkalaista.	 Tutkimusluvan	 antoi	 76	 vastaajaa.			
Kartoitimme	 kyselyssä	 9.-luokkalaisten	 kokemuksia	 suomen	 kielen	 ja	 kirjallisuuden	 oppiaineen	
opiskelusta	 etäopetusjaksolla.	 Tässä	 esitelmässä	 käsittelemme	 seuraavia	 lomakkeen	 kysymyksiä	
perusteluineen:	 Mikä	 on	 ollut	 helppoa	 opiskella	 etäopetuksessa	 äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	
oppiaineessa?	 Mikä	 on	 ollut	 vaikea	 opiskella	 etäopetuksessa	 äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	
oppiaineessa? Kysymysten	 yhteyteen	 listattiin	 kaikki	 ne	 oppiaineen	 aihealueet,	 joita	
etäopetusjakson	 aikana	 opiskeltiin.	 	 	 Halusimme	 selvittää	 vaikeiksi	 ja	 helpoiksi	 koettuja	
aihealueita,	 jotta	 tuloksia	 voitaisiin	 hyödyntää	 mahdollisten	 tulevien	 etäopetusjaksojen	 ja	 -
kokeilujen	 toteutuksessa	 sekä	 ylipäätään	 opetuksen	 kehittämisessä.	 Olemme	 kiinnostuneita	
erityisesti	 siitä,	 millaisten	 sisältöjen	 opiskelussa	 oppilaat	 kokivat	 tarvitsevansa	 eniten	 tukea	 ja	
miten	he	perustelivat	vastauksensa.	
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TEKNOLOGIAVÄLITTEINEN	OPETUS	JA	OPPIMINEN		
	
Puheenjohtajat:	Kati	Sormunen	ja	Kaiju	Kangas	
	
	
Runokone	tukemassa	runojen	kirjoittamista		
	
Arja	Kangasharju	/	Helsingin	yliopisto		
	
Runoudella	on	tärkeä	rooli	 luovan	kirjoittamisen	 ja	ajattelutaitojen	oppimisessa,	oppilaat	pitävät	
usein	 runojen	 kirjoittamista	 vaikeana	 ja	 tylsänä.	 Tarkastelimme	 tutkimuksissamme,	 miten	
digitaalisen	 työvälineen	 avulla	 voidaan	 tukea	 yläkouluikäisten	 oppilaiden	 runojen	 kirjoittamisen	
oppimista	 ja	 tuoda	 siihen	 mielekkyyttä.	 Ensimmäisessä	 tutkimuksessa	 kartoitettiin	 kyselyin	
osallistujien	 käsityksiä	 runoudesta	 ja	 kirjoittamisesta	 sekä	 ennen	 että	 jälkeen	 runojen	
kirjoittamista.	Toisessa	tutkimuksessa		analysoitiin	kvantitatiivisin	ja	kvalitatiivisin	menetelmin	228	
runoa,	 jotka	 seitsemäsluokkalaiset	 oppilaat	 olivat	 kirjoittaneet	 digitaalisen	 Runokone-ohjelman	
avulla.	 Runokone	 on	 Helsingin	 yliopiston	 tietojenkäsittelytieteen	 laitoksella	 kehitetty	
tekoälypohjainen	 sovellus,	 joka	 tarjoaa	 oppilaalle	 luonnoksen	 runosta	 sekä	 apuvälineitä	 runon	
kehittämiseen.	Sen	avulla	voi	mm.	saada	apua	alku-	ja	loppusointuihin,	runomittoihin	sekä	uusiin	
säkeisiin	 ja	 sanoihin.	 Tutkijalle	 Runokone	 mahdollisti	 analyysin	 tiedostoista,	 joihin	 olivat	
tallentuneet	 kaikki	 oppilaiden	 luonnoksiin	 tekemät	 muutokset.	 Kyselyvastausten	 perusteella	
saatiin	 selville	 mm,	 että	 oppilaiden	 käsitykset	 runojen	 kirjoittamisesta	 muuttuivat	
positiivisemmiksi	kokeilun	aikana	 ja	useimmat	pitivät	Runokoneen	avulla	kirjoittamista	helppona	
ja	 hauskana.	 Pojat	 arvioivat	 Runokoneen	 tuen	 vielä	 hyödyllisemmäksi	 kuin	 tytöt.	 Sen	 sijaan	
arvosanoilla	 ei	 ollut	 korrelaatiota	 siihen,	 miten	 oppilaat	 Runokoneen	 kanssa	 kirjoittamiseen	
suhtautuivat.	 Kvantitatiivisen	 analyysin	 perusteella	 saatiin	 selville,	 että	 oppilaat	 käyttivät		
enimmäkseen	 kuin	 tekstinkäsittelyohjelmaa	 eivätkä	 hyödyntäneet	 kaikkia	 sen	 suomia	 tekoälyyn	
perustuvia	 mahdollisuuksia,	 kuten	 runomittatyökalua.	 Samaa	 tuki	 kvalitatiivisessa	 runojen	
piirteiden	 ja	 rakenteiden	 tarkastelussa	mm.	 se,	 että	 oppilaat	 kirjoittivat	 pääosin	 samantyyppisiä	
runoja	kuin	Runokoneen	luonnokset.	Osa	oppilaista	käytti	paljonkin	aikaa	muokkaamiseen	ja	teki	
jopa	 125	 muutosta,	 ennen	 kuin	 oli	 tyytyväinen	 tulokseen.	 Näiden,	 tehtävään	 paneutuneiden	
oppilaiden	runot	kehittyivät	eniten,	mutta	niissäkin	heijastui	usein	alkuperäinen	runo	inspiraation	
lähteenä.	 Affordanssit	 siis	 vaikuttivat	 oppilaiden	 lopullisiin	 runoihin,	mutta	 digitaalisen	 työkalun	
tuoma	kirjoittamisen	helppous	ja	valmiin	runon	malli	selvästi	tukivat	oppilaita	kirjoitusprosessissa.	
Seuraavaksi	tutkimme	Google	docs	-ohjelmalla	tapahtuvaa	runojen	yhteiskirjoittamista.	
	
	
ePortfolion	käytön	pedagogiset	ulottuvuudet		
	
Auli	Saarinen	/	Helsingin	yliopisto		
		
Sähköinen	 portfolio	 (ePortfolio)	 tähtää	 kommunikoinnin	 lisäämiseen	 ja	 mahdollistaa	 sekä	
kokemuksen	 jakamisen	 että	 sen	 uudelleentarkastelun.	 ePortfolion	 avulla	 pystytään	 palaamaan	
oppijan	 dokumentoimaan	 oppimistapahtumaan	 ja	 todentamaan	 oppimisen	 kautta	 saavutettu	
osaamisen	 taso.	 Tässä	 tutkimuskokonaisuudessa	 tarkasteltiin	 kuudelle	 vuodelle	 sijoittuvaa	
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ePortfolion	 käyttöä	 ja	 sen	 soveltuvuutta	 käsityön	 opetuksen	 kontekstissa.	 Tutkimusajanjakso	
ajoittuu	 kolmannelta	 luokalta	 kahdeksannelle	 luokalle.	 Tutkimuskokonaisuus	 koostuu	 kolmesta	
osatutkimuksesta,	 joiden	 keskiössä	 olivat	 oppijoiden	 kokemukset	 (osa	 I),	 oppijoiden	 tuotokset	
(portfoliot)	(osa	II)	ja	tuotoksissa	tapahtuneet	muutokset	(osa	III).	Tutkimushenkilöt	(peruskoulun	
oppilaat	iältään	9–14-vuotiaat)	dokumentoivat	oppilaslähtöisesti	käsityön	prosessiaan	valokuvien,	
kertomuksien	 ja	 nauhoituksin	 avulla	 iPad	 applikaatioon	 nimeltään	 Book	 Creator.	 Portfoliot	
sisälsivät	myös	arviointia:	itse-,	vertais-	ja	opettajan	antamaa.	Tutkimuksen	tiedonkeruun	muodot	
vaihtelivat	haastatteluista	(Stimulated	Recall	&	puolistrukturoitu	teema)	portfolioiden	analysoitiin	
(laadullinen	 aineistolähtöinen	 sisällön	 analyysi	 ja	 Anderson	 &	 Krathwohl	 (2001)	 oppimisen,	
opettamisen	 ja	 arvioinnin	 taksonomia).	 	 Tutkimuksen	 (Osa	 I,	 N=38)	 tulokset	 osoittavat,	 että	
ePortfolio	koettiin	toimivaksi	menetelmäksi,	jonka	keskeisiksi	käyttötarkoituksiksi	nousivat	tiedon	
kerääminen	 ja	 sen	 käsittely,	 kommunikointi	 ja	 kehittymisen	 todentaminen.	 Menetelmän	
keskeisiksi	 eduiksi	 nousivat	 oppimisprosessin	 tukeminen:	muistin	 harjoittaminen	 ja	 opeteltavien	
käsitteiden	 oppiminen	 ja	 syvemmän	 ymmärryksen	 rakentaminen.	 Analysoitaessa	 ePortfolioiden	
tekstuaalista	ja	visuaalista	sisältöä	(Osa	II,	N=38)	havaittiin	neljä	painotusaluetta:	teksteissä	niistä	
keskeisin	oli	prosessin	 ja	vapaan	reflektoinnin	yhdistelmä.	Myös	visuaalisen	sisällön	keskiössä	oli	
prosessi.	 Tarkasteltaessa	 kuuden	 vuoden	 painotusalueita	 taksonomian	 avulla	 (Osa	 III,	 n=8)	
havaittiin	 varhaisten	 vuosien	 kognitiivisten	 prosessien	 painottuvan	 konkreettiselle	 tasolle	 ja	
myöhempinä	vuosina	siirtymistä	abstraktimpaan	suuntaan.	Muutos	tiedon	lajeissa	oli	puolestaan	
monimuotoisemmasta	kapea-alaisempaan.	Vastauksena	tutkimuksen	pääkysymykseen	ePortfolion	
pedagogisista	 ulottuvuuksista	 voidaan	 todeta,	 että	 ePortfoliot	 ovat	 oppimisprosessia	 tukevia,	
oppijalähtöisyytensä	 vuoksi	 vahvaa	 prosessin	 omistajuutta	 herättäviä	 ja	monimuotoiseen	
toimintaan	soveltuvia	teknologisia	apuvälineitä.	
	
	
Käsityö-	ja	teknologiaoppimisen	kehittämistarpeet	varhaiskasvatuksesta	alkuopetukseen	
	
Leena	Kiviranta,	Saija	Tanhuanpää	&	Eila	Lindfors		/	Turun	yliopisto	
	
Varhaiskasvatussuunnitelman	 perusteet	 velvoittavat	 varhaiskasvatuksen	 järjestäjiä	 ja	
perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteet	 myös	 alkuopetusta	 ottamaan	 kantaa	 ja	
arvioimaan	 oppimisympäristöjen	 tarkoituksenmukaisuutta,	 uuden	 teknologian	 käyttöönottoa	 ja	
työssä	tapahtuvaa	oppimista.		
OKM:n rahoittamassa	 Innoplay -hankeessa kehitetään käsityö-	 ja teknologiaoppimista	
(STEAM)	 varhaiskasvatuksessa sekä esi-	 ja	 alkuopetuksessa.	 	 Hankkeen	 toiminta-ajatuksena	 on	
kokeiltujen	 toimintaprosessien	 implementoituminen	 yksiköihin.	 Länsi-Suomessa	 sijaitsevissa	
yksiköissä	 (N=8)	 tehtiin	 hanketyöntekijöiden	 ja	 henkilöstön	 yhteistyönä	 kehittämissuunnitelmat	
(KESU).	 Henkilöstö	 asetti	 omat	 tavoitteensa	 oppimisympäristöjen,	 oppimistehtävien,	
yhteisopetuksen	 ja	 lasten	 suunnittelu-	 ja	 työskentelytaitojen	 kehittämiseksi	 käsityön	 ja	
teknologian	oppimisessa.		Yksikön	nykytilanne	arvioitiin	ja	tavoitteet	asetettiin	yksikkökohtaisesti.	
Kehittämissuunnitelmat	päivitettiin	 toiminnan	päästyä	käyntiin.	 	 	 	 Tutkimuksessa	asetettiin	kaksi	
tutkimuskysymystä 5–8-vuotiaiden	 lasten	 kohdalla	 1)	 mitä osa-alueita ja	 2)	
mitä kehittämiskohteita	 henkilökunta	 näkee	 käsityö-	 ja	 teknologiaoppimisessa?	 Tutkimuksen	
aineistoksi	 muodostui	 8	 KESU:a.	 Tutkimusmenetelmänä	 käytettiin	 teoriasidonnaista	
sisällönanalyysia.	Analyysivaiheessa	aineiston	neljää	pääteemaa	yhteisopetus,	oppimisympäristöt,	
oppimistehtävät	 ja	 lasten	suunnittelu-	 ja	 työskentelytaidot	 tarkasteltiin	ensin	 ryhmittelemällä	ne	
kehittämismahdollisuuksiin	 ja	haasteisiin.	Näistä	tunnistettiin	yhdistäviä	 ja	eriäviä	teemoja,	 joista	
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muodostettiin	alaluokkia.					Keskeisimmäksi	kehittämisteemaksi	muodostui	lasten	suunnittelu-	ja	
työskentelytaitojen	 tukeminen	 sekä	 heidän	 omien	 ideoidensa	 ja	 luovuuden	 jatkojalostaminen	
käsityö-	 ja	 teknologiaoppimisen	 sisällöksi.	 Henkilöstö	 halusi	 kehittää	 oppimisympäristöjä,	
erityisesti	 luonto-	 ja	 lähialueiden	 käyttöä	 sekä	 laajentaa	 yhteistyötahojen	 (vanhemmat,	
isovanhemmat,	 museot,	 kirjastot)	 hyödyntämistä	 opetuksessa.	 Tuloksia	 voidaan	 soveltaa	 5–8-
vuotiaiden	 lasten	 käsityö-	 ja	 teknologiaoppimisen	 tukemisessa.	 Tutkimuksen	 tuloksena	 syntyi	
lomake,	jolla	yksiköt	voivat	arvioida	omaa	toimintaansa	ja	asettaa	kehittämistavoitteita.					
	
	
Ohjausvuorovaikutus	ohjelmoinnin	opettamisessa	5-8-vuotiaalle	lapselle	-	
Videoaineistoon	perustuva	tutkimus	opettajan	toiminnasta				
	
Anna	Lundberg,	Saija	Tanhuanpää,	&	Eila	Lindfors	/	Turun	yliopisto	
	
Esiopetuksen	 opetussuunnitelma	 tuo	 teknologiakasvatuksen	 uutena	 osa-alueena	 6-vuotiaiden	
lasten	 kasvatukseen.	 Perusopetuksen	 käsityön	 opetussuunnitelma	 nostaa	 esiin	 robotiikan	 ja	
ohjelmoinnin.	Usein	ajatellaan	perinteisesti,	että	ilman	aiempia	taitoja	lapsi	ei	voi	olla	toimintansa	
subjekti	vaan	hänelle	täytyy	antaa	tarkat	ohjeet	tekemisen	vaiheista.			Tämä	tutkimus	tarkastelee	
lasta	 ohjaavan	 aikuisen	 toimintaa,	 kun	 tavoitteena	 on	 kehittää	 lapsen	 teknologista	 lukutaitoa.	
Tässä	 teknologinen	 lukutaito	 ymmärretään	 lapsen	 kykynä	 ohjelmoida	 robotti	 liikkumaan,	 mihin	
liittyy	 lapsen	 pohdinta	 toivottujen	 siirtymien	 ohjelmoinnista	 ja	 epätoivottujen	 siirtymien	
korjaamisesta.	 Tutkimuskysymys:	 Mille	 ohjausvuorovaikutuksen	 osa-alueille	 teknologisen	
lukutaidon	 oppimista	 ohjaavan	 aikuisen	 toiminta	 kohdentuu	 lapsen	 osallisuutta	 tukevassa	
ohjelmoinnin	 opetuksessa?	 	 	 Tutkimuksessa	 analysoitiin	 NVivo-ohjelman	 avulla	 videoaineisto	 (6	
ryhmää,	18	videota,	yht.	230	min),	 jossa	varhaiskasvatuksen	ja	esi-	 ja	alkuopetuksen	opettajat	 ja	
ohjaajat	 opettivat	 ohjelmointia	 5–8-vuotiaille	 lapsille.	 Analysoinnin	 kehikko	 rakentuu	 kolmesta	
aiemmasta	 opettajan	 toimintaa	 opetustilanteessa	 kuvaavasta	mallista:	 emotionaalinen	 tuki	 (ET,	
Emotional	 support),	 opetuksen	 organisointi	 (OO,	 Classroom	 organisation)	 sekä	 ohjeiden	
antaminen	 ja	 osallisuuden	 tuki	 (OT,	 Instructional	 support).	 Niistä	 muodostettiin	
ohjausvuorovaikutusta	 erittelevä	 ECI-malli,	 ja	 tarkasteltiin	 ohjelmointia	 ohjaavan	 aikuisen	
vuorovaikutuksen	 kohdentumista	 lapsen	 osallisuutta	 tukevaan	 teknologian	 oppimiseen.	
Teorialähtöisen	sisällönanalyysin	toteutti	kaksi	tutkijaa.	Kolmas	tutkija	varmisti	tehtyjä	tulkintoja.	
Aikuisten	 osallisuutta	 edistävä	 toiminta	 kohdentui	 tutkimustulosten	 perusteella	 lapsen	
näkökulman	 huomioon	 ottamiseen	 (ET).	 Analyysissä	 tunnistettiin	 selvästi	 lapsen	 ottaminen	
mukaan	 päätöksentekoon	 (OT)	 sekä	 oppimisen	 tavoitteiden	 ja	 toiminnan	 selkeyttämiseen	 (OO).		
Aikuisen	 suora	 ohjeistus	 edisti	 lapsen	 mekaanista	 toimintaa,	 muttei	 tukenut	 osallisuutta.	
Tutkimuksen	mukaan	näyttää	siltä,	että	tukeakseen	lapsen	osallisuutta	teknologiaoppimisessa,	osa	
opettajista	 hyötyisi	 täydennyskoulutuksesta.	 Teknologinen	 lukutaito	 voi	 kehittyä,	 jos	 opettaja	
antaa	 lapselle	 mahdollisuuden	 päätellä	 toimintaansa	 itse	 ja	 tukea	 ymmärryksen	 kehittymistä	
lapsen	osallisuuden	avulla.	
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Teknologiset	välineet	ja	tarinallisuus	projektiopiskelussa		
	
Liisa	Lavonen	/	Helsingin	yliopisto		
	
Esitykseni	tavoitteena	on	tarkastella,	miten	teknologisia	välineitä	ja	tarinallisuutta	hyödynnetään,	
kun	 suunnitellaan	 opetusmoduuleja	 alakoulun	 oppilaille.	 Opetusmoduuleiden	 suunnittelu	
perustuu	 kahteen	 teoreettiseen	 lähtökohtaan,	 joista	 ensimmäinen	 on	 luonnontieteiden	 ja	
insinööritieteiden	tietokäytäntöihin	sekä	tiedonrakenteluun	tukeutuva	projektioppiminen,	joka	on	
kontekstualisoitu	 kotitalousoppiaineen	 arjen	 ilmiöihin.	 Toinen	 lähtökohta	 on	 alakoululaisten	
ikäkautta	 tukevat	 pedagogiset	 ratkaisut,	 kuten	 tarinallinen	 ja	 vuorovaikutteinen	 oppiminen	
ryhmässä	 sekä	 teknologian	 käyttö.	 	 Opetusmoduuleissa	 teknologiset	 välineet	 ja	 tarinallisuus	
tukevat	 oppilaiden	 opiskelua	 ja	 siitä	 kiinnostumista.	 Ensimmäisessä	 väitöskirja-artikkelissani	
(Lavonen	et	 al.	 2021)	 selvitettiin,	miten	alakoulun	1.	 vuoden	oppilaat	 ilmaisevat	mobiililaitteella	
kuvattujen	 valokuvien	 avulla	 opiskeluaan,	 jossa	 tukeudutaan	 luonnontieteiden	 ja	
insinööritieteiden	 tietokäytäntöihin.	 Oppilaita	 motivoitiin	 tarinan	 avulla	 esittämällä	 ohjaava	
kysymys,	 johon	oppilaat	vastasivat	kuvaamalla	mobiililaitteella	ne	havainnot	opiskelustaan,	 jotka	
olivat	 heistä	 kiinnostavia.	 Tarinalla	 ohjattiin	 oppilaita	 säilyttämään	 kuvat,	 jotka	 päätyisivät	
tarinassa	 esiintyvälle	 fiktiiviselle	 professorille.	 Oppilaiden	 tuottamia	 valokuvia	 käytettiin	 myös	
laadullisena	 tutkimusaineistona.	 	 Toisessa,	 valmisteltavana	 olevassa,	 artikkelissa	 samat	 oppilaat	
ovat	 kolmannella	 luokalla.	 Opetusmoduulin	 tavoitteet	 perustuvat	 myös	 tässä	 tutkimuksen	
vaiheessa	 aiemmin	 mainittuihin	 teoreettisiin	 lähtökohtiin.	 Oppilaat	 hyödynsivät	 opiskelussaan	
kannettavaa	 ja	 tablettitietokonetta	 tuottaessaan	 oppimistoiminnan	 aikana	 kirjallisia	 ja	 kuvallisia	
tutkimusraportteja	 Office	 365	 Teams-ympäristössä.	 Tavoitteena	 on	 tutkia	 laadullisilla	
tutkimusmenetelmillä	 kerätystä	 videoaineistosta,	 mitkä	 projektioppimisen	 tavoitteet	 nousevat	
esiin	 oppilaiden	 puheessa	 ja	 toiminnassa.	 Esimerkiksi	 kiinnostuvatko	 oppilaat	 puhumaan	
teknologisista	välineistä	osana	opiskeluaan	ja	miten	he	niistä	puhuvat.	
	
	
Kokeilevaa	ja	keksivää	toimintaa	esiopetuksen	teknologiakasvatusprojektissa	-	
Esimerkkinä	lasten	toteuttamat	Voimahahmot			
	
Marja-Leena	Rönkkö,	Virpi	Yliverronen	&	Kaiju	Kangas*	/	Turun	yliopisto	&	Helsingin	yliopisto*			
	
Lapset	 oppivat	 rakentamaan	 tietoa	 havainnoimalla,	 kyselemällä,	 ennakoimalla	 ja	 arvioimalla.	
Samalla	 heidän	 taitonsa	 käyttää	 ja	 ymmärtää	 erilaisia	 käsitteitä	 kehittyy.	 Esiopetuksen	
teknologiakasvatuksen	 tavoitteena	on	 tarjota	 lapsille	mahdollisuus	 tutustua	erilaisiin	 ilmiöihin	 ja	
kuvailla	 havaintojaan	 omin	 sanoin.	 Teknologiakasvatuksen	 tavoitteissa	 korostetaan,	 että	
käsiteltävät	 aiheet	 liitetään	 lasten	 kokemusmaailmaan	 ja	 heidän	 toimintaympäristöönsä.	 Tällöin	
lapsilla	 on	 mahdollisuus	 tutkia,	 kokeilla	 ja	 pohtia	 sekä	 tunnistaa	 erilaisia	 ilmiöitä.	 Tutkimuksen	
tavoitteena	 oli	 tarkastella	 esiopetusikäisten	 lasten	 toimintaa	 ja	 tuotoksia	 esiopetuksen	 eri	
oppimisen	 alueita	 integroineessa	 Voimahahmo-projektissa.	 Lisäksi	 tarkasteltiin	 pedagogisia	
ratkaisuja,	 joiden	avulla	voidaan	 tukea	esiopetusikäisten	 lasten	kokeilevaa	 ja	keksivää	 toimintaa.	
Voimahahmo-projektissa	käytettiin	erilaisia	lapsia	aktivoivia	toimintatapoja,	kuten	lasten	kirjoihin	
perustuvia	 keskusteluja,	 leikkejä,	 virtapiiritutkimuksia	 sekä	 käsityötuotteen	 suunnittelua	 ja	
valmistusta.	 Tapaustutkimuksen	 perustana	 olleeseen	 Voimahahmo-projektiin	 osallistui	 19	
esikouluikäistä	 lasta.	 Tutkimusaineisto	 kerättiin	 videoimalla	 lasten	 oppimistuokioita,	 joissa	 he	
tutkivat	 arkipäivän	 teknologisia	 ilmiöitä,	 kuten	 sähkön	 johtavuutta	 ja	 virtapiirejä.	 Oppimaansa	
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lapset	 sovelsivat	 pehmoleluun	 liitettävien	 led-valojen	 virtapiirin	 suunnitteluun	 ja	 valmistukseen.	
Empiirinen	aineisto	koostui	 kuudesta	videotallennetusta	pienryhmäkerrasta,	 joihin	 sisältyi	 lasten	
tekemiä	 virtapiirikokeiluja,	 pehmolelun	 suunnittelua	 ja	 valmistusta.	 Aineiston	 tukena	 käytettiin	
projektityöntekijöiden	 keräämiä	 muistiinpanoja	 ja	 valokuvia	 sekä	 lasten	 tekemiä	 luonnoksia	 ja	
valmiita	 pehmohahmoja.	 Aineiston	 analyysi	 perustui	 deduktiiviseen	 sisällönanalyysiin.	 Tulokset	
osoittivat,	 että	 leikillinen,	 kokeileva	 ja	 keksivä	 toiminta	 tukee	 esikoululaisten	 arkiteknologista	
ymmärrystä.	 Toiminta	 auttaa	 lapsia	 siirtämään	 ymmärryksensä	 teknologisesta	 prosessista	
kontekstista	 toiseen.	 Pitkittäinen	 projekti	 tarjosi	 esiopetuksen	 sisältöjä	 integroivan	 perustan	
pedagogisesti	 mielekkäällä	 tavalla.	 Tämän	 kaltainen	 toiminta	 vaati	 huolellista	 pedagogista	
suunnittelua,	aikuisen	tukea	sekä	kykyä	ylläpitää	motivaatiota	pitkäaikaisen	projektin	aikana.	
	
	
Opettajaopiskelijoiden	käsityksiä	tiedonala-	ja	ilmiölähtöisestä	eheyttämisestä	
	
	Tomi	Kärki,	Heli	Keinänen	&	Marianna	Hoikkala	/	Turun	yliopisto		
	
Luokanopettajan	 kelpoisuus	 edellyttää	 perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	
aihekokonaisuuksien	monialaisten	opintojen	suorittamista.	Monialaiset	opinnot	antavat	valmiudet	
suunnitella,	 toteuttaa	 ja	 arvioida	 perusopetuksen	 vuosiluokilla	 1-6	 opetettavien	 aineiden	
opetusta.	 Eri	 tiedonalojen	 tietojen	 ja	 taitojen	 lisäksi	 voimassa	 oleva	 perusopetuksen	
opetussuunnitelma	edellyttää	laaja-alaista	osaamista	ja	oppiainejakoisen	opetuksen	eheyttämistä	
muun	 muassa	 monialaisia	 oppimiskokonaisuuksia	 järjestämällä.	 Turun	 yliopiston	
opettajankoulutuslaitoksen	 Rauman	 kampuksella	 monialaiset	 opinnot	 alkavat	 oppiaineita	
yhdistävällä	 opintojaksolla.	 Opintojaksolla	 opiskelijat	 osallistuvat	 yliopiston	 opettajien	
suunnittelemaan	 eri	 oppiaineiden	 sisältöjä	 yhdistävään	 aloitusseikkailuun	 ja	 lopussa	 he	
toteuttavat	 pienimuotoisen	 monialaisen	 oppimiskokonaisuuden	 omissa	 pienryhmissään.	
Aloitusseikkailussa	 opiskelijat	 liikkuvat	 5-6	 henkilön	 ryhmissä	 Rauman	 kaupungilla	 ja	 ratkaisevat	
aineisiin	 ja	 aiheisiin	 liittyviä	 tehtäviä	 paikkatietoihin	 perustuvan	 mobiililaitteille	 asennetun	
ActionTrack-sovelluksen	ohjeistamana.	Seikkailun	jälkeisten	opetuksen	eheyttämistä	käsitelleiden	
luentojen,	kurssikirjallisuuden	ja	herättelykuvien	pohjalta	opiskelijat	suunnittelevat	ja	toteuttavat	
lyhytkestoisen	 oppimiskokonaisuuden	 valitsemastaan	 aiheesta.	 Syksyllä	 2020	 opiskelijoita	
pyydettiin	 opintojakson	 päätteeksi	 kirjoittamaan	 essee	 oppiainejakoisen	 opetuksen	
eheyttämisestä	 sekä	 ilmiö-	 ja	 tiedonalalähtöisyydestä	 perustuen	 opintojakson	 kokemuksiin,	
kirjallisuuteen	 ja	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteisiin.	 Tutkimuksemme	
tutkimusaineistona	käytämme	näitä	esseitä	ja	selvitämme	niistä	aineistolähtöisen	sisällönanalyysin	
perusteella,	millaisia	erilaisia	käsityksiä	ensimmäisen	vuosikurssin	opettajaopiskelijoilla	on	ilmiö-	ja	
tiedonalalähtöisestä	eheyttämisestä.	Tutkimuksen	lähestymistapa	on	fenomenografinen.	
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USKONTO	JA	KATSOMUSAINEET	
	
Puheenjohtaja:	Saila	Poulter	
	
	
Myytti	luontosuhteen	rakentaja	
	
Essi	Ikonen	&	Raili	Keränen-Pantsu/	Helsingin	yliopisto	&	Itä-Suomen	yliopisto				
				
Ympäristökasvatuskirjallisuudessa	on	kiinnitetty	huomiota	tiedon	jakamisen	ja	tunteiden	käsittelyn	
tärkeyden	 lisäksi	myös	 tarpeeseen	 ajatella	 tietämistä	 sekä	 ihmisen	 ja	 luonnon	 suhdetta	 uudella	
tavalla.	 Esimerkiksi	 Ojala	 &	 al.	 (2018)	 peräänkuuluttavat	 epistemologista	 muutosta	 ja	 erilaisia	
tietämisen	 tapoja	 ja	 Värri	 (2019)	 hahmottelee	 Maurice	 Merleau-Pontyn	 fenomenologiaan	
nojautuen	vaihtoehtoista	ontologiaa	ympäristökasvatuksen	pohjaksi.	Miten	erilaisia	tietämisen	ja	
olemisen	 tapoja	 voidaan	 sitten	 edistää	 kasvatusprosesseissa	 siten,	 että	 vähemmän	 ympäristöä	
tuhoavat	 elämäntavat	 saisivat	 enemmän	 jalansijaa	 ja	 että	 uudenlaisia,	 luontoa	 suojelevia	
elämäntapoja	voisi	 syntyä?	 	 	 	Farrelly	 (2019)	Sintonen	(2020)	esittävät,	että	myytit	voivat	 toimia	
ympäristökasvatuksessa	transformatiivisena	voimana,	joka	avaa	uudenlaisia	ajattelun	ja	olemisen	
mahdollisuuksia	 suhteessa	 luontoon.	 Tässä	 esityksessä	 jatkamme	 Farrellyn	 ja	 Sintosen	 ajattelun	
linjoilla	 ja	 esitämme,	 että	 myytti	 voi	 toimia	 ympäristökasvatuksen	 tukena	 esimerkiksi	
herättelemällä	 mielikuvitusta,	 avaamalla	 mahdollisuuden	 olla	 kosketuksissa	 ihmisenä	 olemisen	
syvätason	kokemuksiin	ja	antamalla	esimerkin	mahdollisuudesta	ajatella	luontoa	ja	luonnonolioita	
toimijoina,	joihin	voi	olla	dialogisessa	suhteessa.	
	
	
Monitieteisyys	lukion	laaja-alaisessa	osaamisessa	ja	eri	oppiaineiden	yhteisissä	
opintojaksoissa	–	uskonnon	oppiainetta	koskevaa	tarkastelua	
	
Kati	Mikkola	/	Opetushallitus			
		
Lukion	 opetussuunnitelman	 perusteet	 2019	 velvoittavat	 vahvistamaan	 monipuolisesti	
opiskelijoiden	 laaja-alaista	osaamista.	Opetussuunnitelman	perusteissa	on	määritelty	kuusi	 laaja-
alaisen	osaamisen	osa-aluetta,	 jotka	muodostavat	kaikkien	oppiaineiden	yhteiset	 tavoitteet.	Yksi	
näistä	osa-alueista	on	monitieteinen	ja	luova	osaaminen.	Sitä	ja	muita	laaja-alaisen	osaamisen	osa-
alueita	on	jatkossa	tarkoitus	vahvistaa	paitsi	kussakin	oppiaineessa	erikseen	myös	eri	oppiaineiden	
moduuleista	 muodostetuissa	 yhteisissä	 opintojaksoissa.	 Lähestyn	 esityksessäni	 kysymystä	 siitä,	
korostuuko	 opetuksessa	 ”aiheenopetus”	 vai	 ”aineenopetus”,	 tarkastelemalla	 laaja-alaisen	
osaamisen	 ja	 eri	 oppiaineiden	 roolia	 oppiaineiden	 yhteisissä	 opintojaksoissa	 ja	 keskittyen	
erityisesti	 uskonnon	 oppiaineeseen.	 	 	 Opetussuunnitelman	 perusteita	 ja	 siihen	 laadittuja	
tukiaineistoja	 analysoimalla	 pyrin	 vastaamaan	 seuraaviin	 kysymyksiin:	 Miten	 laaja-alainen	
osaaminen	 suhteutuu	 oppiaineisiin	 ja	 niiden	 taustatieteisiin	 yhteisissä	 opintojaksoissa?	Mikä	 on	
uskonnon	 ominta	 ainesta	 suhteessa	 muihin	 lukion	 oppiaineisiin	 ja	 mitä	 annettavaa	 sillä	 on	
yhteisiin	 opintojaksoihin?	 Lisäksi	 pohdin	 opetussuunnitelmien	 perusteita	 suhteessa	
monitieteisyyden	 ideaaliin.	 Analysoin,	 millainen	 käsitys	 monitieteisyydestä	 opetussuunnitelman	
perusteiden	 taustalla	 on	 ja	 miten	 se	 suhteutuu	 monitieteisyyden	 lähikäsitteisiin,	 kuten	
poikkitieteellisyyteen	ja	tieteidenvälisyyteen.	
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Katsomusaineiden	didaktiikka	ja	sen	keskeiset	tutkimushaasteet	2020-luvulla		
	
Arto	Kallioniemi	/	Helsingin	yliopisto		
	
Esityksessä	tarkastellaan	katsomusaineiden	didaktiikkaa	tieteenalana;	sen	keskeisiä	teoreettisia	ja	
metodologisia	 lähtökohtia,	 erityisesti	 ainedidaktisesta	 näkökulmasta.	 Katsomusaineiden	
didaktiikassa	 yhdistyy	 usean	 koulun	 oppiaineen	 perinteet	 –filosofian,	 elämänkatsomustiedon	 ja	
uskonnon	 oppiainetraditiot.	 Näiden	 koulun	 oppiaineiden	 taustatieteet	 ovat	 osittain	 samoja,	
osittain	 ne	 eroavat	 toisistaan.	 Esityksessä	 analysoidaan	 perusopetuksen	 vuoden	 2014	
elämänkatsomustiedon	ja	uskonnon	opetussuunnitelmia	tieteenalastruktuurin	näkökulmasta	sekä	
pohditaan,	 minkä	 tieteenalojen	 kontekstiin	 katsomusaineiden	 didaktiikka	 virittyy	 ja	 miten	
pedagoginen	 sisältötieto	 näiden	 oppiaineiden	 tieteealastruktuurista	 profiloituu.	 Tämän	 jälkeen	
tarkastellaan	alan	keskeistä	tutkimusta	ja	pohditaan,	mitkä	ovat	keskeiset	tutkimushaasteet	2020-
luvulla.	 Tutkimushaasteita	 tarkastellaan	 muuttuvan	 yhteiskunnan	 ja	 kouluopetuksen	
näkökulmasta.				
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VIERAAT	JA	TOISET	KOTIMAISET	KIELET,	RUOTSI	JA	FINSKA		
	
Puheenjohtajat:	Raili	Hildén	ja	Kaisa	Hahl	
	
	
English	only?	Kielten	opettajien	käsityksiä	kielivalintojen	monipuolistamisen	esteistä	ja	
keinoista		
	
Jaana	Toomar*,	Outi	Veivo,	Pirjo	Pollari*	&	Katja	Mäntylä	/	Jyväskylän	yliopisto*	&	Turun	
yliopisto		
	
Suomen	 ja	 suomalaisten	 kielivaranto	 köyhtyy	 huolestuttavasti.	 Valinnaisten	 kielten	 opiskelun	
suosio	on	laskenut	ja	kielitaito	on	vaarassa	jäädä	pelkän	englannin	varaan	(Pyykkö	2017).	Erilaisia	
toimenpiteitä,	 kuten	 kielen	 opetuksen	 varhentaminen,	 on	 jo	 tehty.	 Ne	 eivät	 kuitenkaan	 ole	
juurikaan	 lisänneet	 muiden	 vieraiden	 kielten	 opiskelun	 suosiota,	 vaan	 valtaosa	 oppilaista	 ja	
opiskelijoista	 opiskelee	 edelleen	 vain	 englantia	 kotimaisten	 kielten	 lisäksi	 (mm.	 Tilastokeskus	
26.11.2020:	 http://tilastokeskus.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tie_001_fi.html).	
Kuitenkin	 esimerkiksi	 työmarkkinoilla	 tarvitaan	 eri	 kielten,	 ei	 vain	 englannin	 osaajia.	 	 Tässä	
esityksessä	tarkastelemme	kielten	opettajien	käsityksiä	kielivalintojen	esteistä	sekä	konkreettisista	
keinoista,	joilla	kielivalintoja	voitaisiin	monipuolistaa.	Aineisto	on	kerätty	tammi-helmikuussa	2021	
webropol-kyselyllä,	 joka	 oli	 suunnattu	 eri	 koulutusasteiden	 kielten	 opettajille.	 	 Esityksessämme	
pohdimme	kielivarannon	laajentamisen	keinoja	niin	valtionhallinnon,	kunnan	ja	oppilaitosten	kuin	
opettajan,	 oppilaan	 ja	 opiskelijan	 näkökulmista.	 	 Pyykkö,	 R.	 2017.	 Monikielisyys	 vahvuudeksi.	
Selvitys	 Suomen	 kielivarannon	 tilasta	 ja	 tasosta.Opetus-	 ja	 kulttuuriministeriön	 julkaisuja.		
Tilastokeskus	 2020.	 26.11.2020:	 http://tilastokeskus.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-
26_tie_001_fi.html	
	
	
Sujuvaa	puhetta	eri	kielillä:	MultiFluency-hanke			
	
Pauliina	Peltonen	&	Pekka	Lintunen	/	Turun	yliopisto			
	
Tässä	esitelmässä	kerromme	Turun	yliopisto	Kieli-	 ja	käännöstieteiden	 laitoksella	toteutettavasta	
hankkeesta	 ”Fluency	 across	 Multilingual	 Speakers”	 (MultiFluency).	 Hanke	 on	 alkanut	 elokuussa	
2020,	ja	sitä	rahoittaa	Svenska	kulturfonden.		MultiFluency-hankkeessa	tarkastellaan	monikielisten	
oppijoiden	 puheen	 sujuvuutta	 eri	 kielillä.	 Sujuvuus	 on	 	 tärkeä	 osa	 suullista	 kielitaitoa,	 ja	 sitä	
analysoidaan	 hankkeessa	 erilaisin	 puheen	 vaivattomuuteen	 liittyvin	 mittarein,	 kuten	
puhenopeudella	 ja	 taukojen	 määrällä	 (esim.	 Chambers	 1997;	 Lintunen	 ym.	 2020).	 Hankkeessa	
selvitämme	 erityisesti	 henkilökohtaisen	 puhetyylin	 (ks.	 Peltonen	 2018)	 ja	 kieltenvälisten	 erojen	
vaikutusta	vieraskieliseen	puheeseen.		Hankkeessa	tarkasteltavat	äidinkielet	ovat	suomi	ja	ruotsi,	
ja	kohdekielinä	ovat	suomi,	ruotsi	ja	englanti.	Tutkimukseen	osallistujat	ovat	yliopisto-opiskelijoita,	
jotka	kertoivat	kolmella	kielellä	tarinan	sarjakuvan	pohjalta.	Suomessa	kerätyn	pääaineiston	lisäksi	
hankkeessa	 on	 kerätty	 vertailuaineistoa	 ruotsalaisilta	 yliopisto-opiskelijoilta	 ruotsiksi	 ja	
englanniksi.	 	 	Keskitymme	analyyseissa	erityisesti	ruotsin	sujuvuuteen	(ks.	myös	Lehtonen	1979),	
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sillä	 viimeaikaisissa	 tutkimuksissa	 kohdekielenä	 on	 tyypillisesti	 ollut	 englanti.	 Kokonaisuutena	
hanke	tuo	uutta	tietoa	kieltenvälisestä	sujuvuudesta:	puheen	sujuvuuden	tarkastelu	monikielisten	
oppijoiden	 eri	 kielisten	 puhenäytteiden	 pohjalta	 on	 ollut	 aiemmissa	 tutkimuksissa	 harvinaista.		
Vertailemalla	 samojen	 henkilöiden	 erikielisiä	 puhenäytteitä	 pyrimme	 selvittämään,	 kuinka	
henkilökohtainen	puhetyyli	 vaikuttaa	puheen	sujuvuuteen	eri	 kielillä.	Hankkeen	 tuloksia	voidaan	
hyödyntää	 kielten	 opetuksessa	 sekä	 suullisen	 kielitaidon	 arvioinnissa.	 	 	 	 Hankkeen	 verkkosivut:	
https://sites.utu.fi/flowlang/fi/projektit/multifluency/		Lähteet:			Chambers,	F.	(1997).	What	do	we	
mean	 by	 fluency?	 System,	 25,	 535–544.	 	 	 Lehtonen,	 J.	 (1979).	 Speech	 rate	 and	 pauses	 in	 the	
English	of	Finns,	Swedish-speaking	Finns,	and	Swedes.	Teoksessa	R.	Palmberg	(toim.),	Perception	
and	 production	 of	 English:	 Papers	 on	 interlanguage.	 Turku:	 Åbo	 Akademi,	 35–51.	 	 Lintunen,	 P.,	
Mutta,	 M.,	 &	 Peltonen,	 P.	 (toim.)	 (2020).	 Fluency	 in	 L2	 learning	 and	 use.	 Bristol:	 Multilingual	
Matters.			Peltonen,	P.	(2018).	Exploring	connections	between	first	and	second	language	fluency:	A	
mixed	methods	approach.	The	Modern	Language	Journal,	102,	676–692.	
	
	
Lukion	kieliprofiili	opiskelijan	työkaluna	osaamisen	ja	oppimisen	tunnistamiseksi				
	
Karoliina	Inha	/	Opetushallitus,	LUKKI-verkosto			
	
Uudet	lukion	opetussuunnitelman	perusteet	2019	edellyttävät	jokaista	opiskelijaa	laatimaan	oman	
kieliprofiilin	 osana	 lukion	 vieraiden	 kielten	 ja	 toisen	 kotimaisen	 kielen	 opintoja.	 Kieliprofiilin	
tavoite	 on	 auttaa	 opiskelijaa	 tunnistamaan	 ja	 tekemään	 näkyväksi	 eri	 kielten	 taitojaan	 sekä	
pohtimaan	 kieltenopiskelutaitojaan.	 Lisäksi	 kieliprofiili	 tarjoaa	 opiskelijalle	 paikan	 reflektoida	
omaa	 kielitaitoaan	 suhteessa	 hänen	 kansainvälisyysosaamiseensa	 sekä	 työelämä-	 ja	 jatko-
opintovalmiuksiinsa.	 	Kieliprofiili	on	opiskelijan	työkalu,	 jota	voidaan	hyödyntää	koko	 lukion	ajan	
opettajan	 ohjeistuksen	 mukaisesti.	 Opiskelijan	 tekemä	 pohdinta	 ja	 osaamista	 kuvaavat	 näytöt	
tarjoavatkin	arvokasta	tietoa	myös	opettajalle	esimerkiksi	formatiivisen	arvioinnin	näkökulmasta.	
Siten	opettaja	voi	hyödyntää	kieliprofiilin	sisältöjä	antaessaan	palautetta	opiskelijan	osaamisesta	
ja	ohjeistaessa	opiskelijan	henkilökohtaisten	 tavoitteiden	asettamista.	 Se,	missä	määrin	 ja	missä	
vaiheessa	 opintoja	 kieliprofiilia	 hyödynnetään,	 on	 paikallinen	 päätös.	 Paikallisen	 toteutuksen	
tueksi	 Opetushallitus	 ja	 LUKKI-verkosto	 ovat	 yhteistyössä	 laatineet	 tukimateriaalia	 verkkoon:	
www.kieliprofiili.com.	 Verkkosivusto	 on	 laadittu	 opiskelijan	 näkökulmasta	 ja	 kaikki	 sivustolta	
löytyvä	materiaali	on	vapaasti	käytettävissä	 ja	muokattavissa.	 	LOPS	2019	perusteiden	mukainen	
opetus	alkaa	lukioissa	elokuussa	2021.	Tavat	toteuttaa	ja	ohjata	opiskelijoita	kieliprofiilin	käyttöön	
kehittyvät	 tulevien	 vuosien	 aikana.	 Esityksemme	 tavoitteena	 on	 tuoda	 esiin	 kieliprofiilin	 yleisiä	
tavoitteita	 sekä	 erilaisia	 käytänteitä	 integroida	 kieliprofiili	 kielten	 opintojaksoihin.	 Lisäksi	
kuvaamme	kieliprofiilin	 yhteyksiä	 ja	mahdollisuuksia	 laaja-alaisen	osaamisen	 kehittämiseen	 sekä	
kieliprofiilin	 roolia	 lukio-opintoja	 eheyttävänä	 työkaluna.	 	 Esitys	 on	 tarkoitettu	 erityisesti	 lukion	
vieraiden	 kielten	 ja	 toisen	 kotimaisen	 kielen	 opettajaopiskelijoille	 ja	 opettajille.	 Toivotamme	
lämpimästi	 tervetulleiksi	 myös	 äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	 opettajaopiskelijoita	 ja	 opettajia	
kuulemaan	 ja	 pohtimaan,	 mitä	 kieliprofiili	 voisi	 tarjota	 lukiolaisille	 äidinkielten	 taitojen	
pohdintoihin.	 Pohdintoihin	 osallistuvat	 myös	 opetusneuvos	 Anu	 Halvari	 ja	 suunnittelija	 Salla	
Sigvart	Opetushallituksesta.	
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Profiling	Metalinguistic	Ability	&	English	Reading	Comprehension	
	
Judi	Rose	&	Maarit	Mutta	/	Turun	yliopisto		
	
Knowing	 how	 to	 read	 and	 write	 in	 the	 first	 language	 (L1)	 is	 beneficial	 to	 the	 outcomes	 of	
second/foreign	 (L2)	 and	 third	 language	 (L3)	 acquisition.	 Literacy	 is	 an	 area	 in	 which	 migrant	
children	are	especially	weak	compared	to	children	with	a	non-migrant	background.	(PISA		2018).	In	
addition,	 language	 teachers	 do	 not	 consider	 teaching	 or	 reading	 skills	 in	 the	 L2	 classroom	
necessary	(Ruohotie-Lyhty	et.	al	2016),	nor	do	they	consider	students’	language	background	as	a	
resource	 (Alisaari	et.	al	2019).	Furthermore,	 the	current	system	of	heritage	 language	teaching	 is	
insufficient	(Oman	äidinkielen	opettajat	ry	2019).	Ultimately,	weak	literacy	skills	impact	students’	
overall	 academic	 success,	 socio-economic	 status	 and	 integration	 in	 society.	 It	 is	 a	 question	 of	
social	 equality	 and	 equipping	 students	 with	 tools	 for	 a	 sustainable	 future.	 The	 purpose	 of	 the	
study	is	to	profile	the	language	background	and	level	of	metalinguistic	awareness	in	children	aged	
13–14.	The	profiles	emerged	through	a	series	of	tests	and	questionnaires.	Profiling	helps	language	
teachers	 understand	 their	 students	 better	 and	 provides	 them	 with	 a	 tool	 to	 address	 migrant	
children’s	particular	needs.	The	study	is	part	of	a	PhD	associated	with	the	Kone	Foundation	funded	
Eettisesti	 kestävä	 kielten	 opetus	 (EKKO)	 project.	 	 	 	 References	 Alisaari,	 J.,	 L–M	 Heikkola,	 N.	
Commins	&	E.	O.	Acquah.	2019.	Monolingual	ideologies	confronting	multilingual	realities.	Finnish	
teachers’	beliefs	about	 linguistic	diversity.	Teaching	and	Teacher	Education	80,	pp.	48–58.	Oman	
äidinkielen	 opettajat	 ry.	 2019.	 Oman	 äidinkielen	 opetus	 Suomessa.	 Selvitys	 oman	 äidinkielen	
opettajien	 ja	opetuksen	tilanteesta.	 	http://www.ok-opet.fi/wp-content/uploads/2019/05/Oman-
%C3%A4idinkielen-opetus-Suomessa.pdf	 Ruohotie-Lyhty,	 M.,	 R.	 Ullakonoja,	 J.	 Moate	 &	 E-L	
Haapakangas.	2016.	Teaching	a	skill	or	using	a	tool?	Studying	Finnish	EFL	teachers’	beliefs	about	
the	teaching	of	reading	and	writing.	Kielenkäyttäjä	muuttuvissa	instituutioissa.	The	language	user	
in	 changing	 institutions.	 AFinLA	 vuosikirja	 2016.	 Suomen	 soveltavan	 kielitieteen	 yhdistyksen	
julkaisuja	n:o	74.	Jyväskylä.	s.	87–107.					PISA	2018.	Ensituloksia.	Suomi	parhaiden	joukossa.		
Finnish	Ministry	of	Education	and	Culture	2019:40.	
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161922/Pisa18-ensituloksia.pdf	
	
	
Eettisesti	kestävä	kielten	opetus	–	alustavia	havaintoja	tutkimushankkeesta	
	
Minna	Maijala,	Leena	Maria	Heikkola,	Päivi	Laine,	Maarit	Mutta	&	Judi	Rose	/	Turun	yliopisto					
	
Eettisesti	 kestävä	 kielten	 opetus	 on	 Koneen	 Säätiön	 rahoittama	 tutkimushanke,	 joka	 käynnistyi	
Turun	yliopiston	kieli-	 ja	käännöstieteiden	laitoksella	tammikuussa	2021.	Hankkeen	lähtökohtana	
on	 se,	 että	 kielten	 opetuksessa	 ja	 kielten	 opettajien	 koulutuksessa	 ei	 ole	 tähän	 mennessä	
juurikaan	pohdittu	sen	eettisyyttä	eikä	opetuksen	ja	kielten	roolia	demokraattisen	ja	tasa-arvoisen	
yhteiskunnan	 luomisessa.	 Ainedidaktiikassa	 kestävään	 kehitykseen	 liittyvät	 teemat	 liitetään	
yleensä	 luonnontieteisiin	 (Tani	&	Aarnio-Linnanvuori	2020).	Usein	unohtuu	myös	se,	että	kielten	
opetus	myötävaikuttaa	 ihmisten	välisen	ymmärryksen	 lisäämiseen	 ja	demokratiaan,	 jo	 siksi,	että	
monipuolisella	kielitaidolla	on	keskeinen	merkitys	demokraattisessa	yhteiskunnassa	(Inha,	Laiho	&	
Mattila	 2020).	 Myös	 opetussuunnitelmat	 edellyttävät	 demokratiakasvatusta,	 mutta	 se	 ei	
välttämättä	 toteudu	 opettajankoulutuksessa	 (Kasa	 &	 Kallioniemi	 2020).	 Tämän	 vuoksi	 sekä	
eettisyyden,	 kielellisen	 tasa-arvon	 että	 kestävän	 kehityksen	 huomioiminen	 on	 haaste	 erityisesti	
kielten	 aineenopettajakoulutuksessa.	 	 	 Hankkeen	 tavoitteena	 on	 yhtäältä	 tutkimustietoon	
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perustuen	selvittää,	miten	eettisyyden	ja	kestävän	kehityksen	periaatteita	voidaan	edistää	kielten	
opetuksessa	ja	kielten	opettajien	koulutuksessa.	Toisaalta	tarkoituksena	on	kehittää	eettisyyteen,	
kestävään	 kehitykseen	 ja	 kielellistä	 tasa-arvoa	 edistäviä,	 osallistavia	 toimintamuotoja	 kielten	
oppijoille	 sekä	 tuottaa	 monipuolisia	 aktivoivia	 pedagogisia	 ratkaisuja	 kielten	 opettajille	 ja	
opettajaopiskelijoille.	 Hankkeen	 yleisesittelyn	 lisäksi	 haluamme	 ainedidaktiikan	 symposiumissa	
jakaa	 osallistujien	 kanssa	 ajatuksiamme	 eettisyyden	 ja	 kestävän	 kehityksen	 roolista	 kielten	
opetuksessa	ja	kielten	opettajien	koulutuksessa	ja	keskustella	heidän	kanssaan	teemaan	liittyvistä	
kysymyksistä	ja	ideoista,	miten	tätä	voisi	käytännön	opetustyössä	tehdä.				Kirjallisuutta		Inha,	K.,	
Laiho,	S.,	&	Mattila,	P.	(2020).	Kieli	luo	osallisuutta	ja	oikeuksia	omaan	oppimiseen	ja	oppijuuteen.	
Kieli,	koulutus	ja	yhteiskunta,	11(6).	Kasa,	T.,	&	Kallioniemi,	A.	(2020).	Ihmisoikeudet,	demokratia	
ja	 sosiaalinen	 oikeudenmukaisuus	 opettajankoulutuksessa.	 Kieli,	 koulutus	 ja	 yhteiskunta,	 11(6).	
Tani,	S,.	&	Aarnio-Linnanvuori,	E.	(2020).	Ympäristö-	ja	kestävyyskasvatus	osana	ainedidaktiikkaa.	
Ainedidaktiikka	4(3),	1–3.	
	
	
Itseohjautuvuuden	tukeminen	lukion	kieltenopetuksessa		
	
Toni	Mäkipää	/	Helsingin	yliopisto		
		
Sekä	 nykyiset	 että	 tulevat	 lukion	 opetussuunnitelman	 perusteet	 painottavat	 itseohjautuvuutta	
(Opetushallitus,	 2015;	 2019),	 joka	 on	 myös	 tärkeä	 taito	 työelämässä	 (Lord	 ym.,	 2010).	
Itseohjautuvuutta	voidaan	tukea	monella	tavalla,	kuten	palautteen	ja	itsearvioinnin	avulla	(Nicol	&	
Macfarlane-Dick,	2006).	Näitä	painotetaan	myös	opetussuunnitelman	perusteissa.	Kansainvälistä	
tutkimusta	 itseohjautuvuudesta	 kieltenopetuksessa	 on	 paljon,	mutta	 Suomessa	 tätä	 on	 tutkittu	
sangen	 vähän.	 Niinpä	 tämän	 tutkimuksen	 tavoitteena	 on	 kartoittaa,	 miten	 kieltenopettajat	
tukevat	 lukiolaisten	 itseohjautuvuuden	 kehittymistä	 itsearvioinnin	 ja	 palautteen	 avulla.	
Tutkimuksen	aineisto	on	kerätty	haastattelulla	kymmeneltä	opettajalta	ja	yhdeksältä	opiskelijalta.	
Haastattelut	 litteroitiin	 ja	 analysoitiin	 laadullisen	 abduktiivisen	 sisällönanalyysin	 avulla.	 Tulokset	
osoittavat,	 että	 itsearviointia	 hyödynnetään	 kursseilla,	 mutta	 sen	 määrä	 ja	 toteutustavat	
vaihtelevat	 suuresti.	 Opettajan	 palaute	 on	 ollut	 hyödyllistä,	 mutta	 sitä	 voisi	 olla	 enemmän.	
Erityisesti	 suullista	 palautetta	 koetaan	 saavan	 vähän,	 vaikka	 opettajat	 mainitsevat	 antavansa	
suullista	 palautetta	 oppitunneilla.	 Opiskelijat	 eivät	 koe	 palautteen	 vaikuttavan	 motivaatioon,	
mutta	 opettajat	 ovat	 päinvastaista	 mieltä.	 Tulokset	 osoittavat,	 että	 opettajat	 tukevat	 jossain	
määrin	itseohjautuvuuden	kehittymistä	itsearvioinnin	ja	palautteen	avulla,	mutta	tätä	voisi	tehdä	
enemmän.	 Esityksessäni	 pohdin	 keinoja,	 joilla	 itsearviointia	 ja	 opettajan	 palautekäytäntöjä	 voisi	
kehittää,	jotta	ne	tukisivat	enemmän	itseohjautuvuuden	kehittymistä.	
	
	
Autenttisiin	kielenkäyttötilanteisiin	pohjautuvat	opetus-	ja	arviointikokeilut	nuorten	
kielenopetuksessa			
	
Katja	Kemppainen	&	Kaisu	Rättyä		/	Tampereen	yliopisto			
	
Lukion	opetussuunnitelmauudistuksessa	(2019)	laaja-alaisen	osaamisen	tavoitteet	tuodaan	osaksi	
kaikkia	 oppiaineita.	 Oppiainerajat	 ylittävien	 opintojaksojen	 myötä	 autenttisuus	 saa	
kieltenopetuksessa	 uudenlaisen	 painoarvon.	 Muutos	 haastaa	 kieltenopettajat	 pohtimaan	
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kriittisesti	 opetus-	 ja	 arviointimenetelmiään	 sekä	 niiden	 suhdetta	 kielellisen	 osaamisen	
kehittymiseen	 autenttisissa	 tilanteissa.	 	 Tarkastelemme	 autenttisuuden	 käsitettä	
tehtäväpohjaisesta	 näkökulmasta.	 Tehtäväpohjaisessa	 kielenopetuksessa	 (task-based	 language	
teaching)	oppijat	nähdään	 itsenäisinä	kielenkäyttäjinä.	Tehtävät	perustuvat	aukkoihin	oppijoiden	
tietämyksessä,	 ja	 niiden	 ratkaisemiseen	 katsotaan	 liittyvän	 kielenulkoisia	 tavoitteita.	Merkitystä	
pidetään	 kielellistä	 muotoa	 tärkeämpänä.	 (Ellis	 2009)	 	 	 Tehtäväpohjainen	 kielenopetus	 ja	
tehtäväpohjainen	 kielitaidon	 arviointi	 (task-based	 language	 assessment)	 liittyvät	 kiinteästi	
toisiinsa.	 Tehtäväpohjaisen	 arvioinnin	 keskiössä	 on	 ulkoa	 opetellun	 kieliaineksen	 testaamisen	
sijaan	 oppijoiden	 kyky	 käyttää	 kielitaitoaan	 aidoissa	 viestinnällisissä	 tilanteissa.	 (Norris	 2016)		
Etsimme	 tutkimuskirjallisuudesta	 vastauksia	 kolmeen	 kysymykseen:	 1)	 Millaisia	 siltoja	
luokkahuonekontekstin	 ja	 autenttisten	 kielenkäyttötilanteiden	 välille	 on	 luotu?,	 2)	 Millaisia	
arviointimenetelmiä	 autenttisiin	 kielenkäyttötilanteisiin	 on	 sovellettu?,	 3)	 Millaisiin	
oppimistuloksiin	 kyseiset	 kielenoppimistilanteet	 ovat	 johtaneet?	 	 Esityksemme	 aineistona	 on	 28	
artikkelia,	jotka	valittiin	aikavälille	2011–2021	kohdennetun	tietokantahaun	avulla.	Haulla	etsittiin	
tutkimuksia	nuorten	oppijoiden	englannin,	 ruotsin,	espanjan,	 ranskan	 ja	 saksan	autenttisesta	 tai	
tehtäväpohjaisesta	opettamisesta	ja	arvioinnista.			Esityksemme	tavoitteena	on	tehdä	autenttisiin	
kielenkäyttötilanteisiin	 pohjautuvia	 opetus-	 ja	 arviointimenetelmiä	 näkyviksi	 sekä	 herättää	
keskustelua	 niiden	 suhteesta	 lukiokoulutuksen	 kieltenopetuksessa	 tällä	 hetkellä	 yleisesti	
käytettäviin	 opetus-	 ja	 arviointimenetelmiin.	 	 Ellis,	 R.	 (2009).	 Task-based	 language	 teaching:	
sorting	 out	 the	misunderstandings.	 International	 Journal	 of	 Applied	 Linguistics,	 19(3),	 221–246.				
Norris,	J.	M.	(2016).	Current	uses	for	task-based	language	assessment.	Annual	Review	of	Applied	
Linguistics,	36,	230-244.	
	
	
Laaja-alainen	osaaminen	lukion	kieltenopetuksessa:	valmiuksia	ja	muutospaineita	
	
Hildén	Raili,	(Helsingin	yliopisto),	Inha	Karoliina,	(Lukki-hanke)	&	Mattila	Paula,	(Jyväskylän	
yliopisto)		
	
Laaja-alainen	 osaaminen	 tuli	 osaksi	 suomalaista	 yleissivistävää	 koulutusta	 perusopetuksen	
opetussuunnitelman	 perusteisiin	 2014	 (OPH,	 2014).	 Uusi	 lukiolaki	 (714/2018)	 edellytti	 laaja-
alaisen	osaamisen	sisällyttämistä	lukion	2019	opetussuunnitelman	perusteisiin	(OPH,	2019).	Niissä	
laaja-alaisen	 osaamisen	 osa-alueet	 muodostavat	 oppiaineiden	 yhteiset	 tavoitteet	 ja	 korvaavat	
aiemmat	aihekokonaisuudet.	Paikalliset	opetussuunnitelmat	otetaan	käyttöön	2021.	 	 	 	 	 	Suomen	
lukio-opetussuunnitelman	 laaja-alaisen	 osaamisen	 kuvaus	 on	 monilta	 piirteiltään	 yhtenevä	
vastaavien	kansainvälisten	viitekehysten	kanssa.				 	 	 	Taustalla	on	yleismaailmallinen	kehitys,	joka	
edellyttää	 yksilöiltä	 kykyä	 aloitteellisuuteen	 ja	 rakentavaan	 yhteistoimintaan	 sekä	muuttuvan	 ja	
lisääntyvän	 tiedon	 hallintaan	 (OECD,	 2019).	 Opetussuunnitelmia	 on	 eri	 koulumuodoissa	 pyritty	
kehittämään	 niin,	 että	 nämä	 muutokset	 otetaan	 huomioon:	 oppiaineiden	 asiatiedon	 lisäksi	
koulussa	 tulisi	 oppia	 yhdistelemään	 ja	 soveltamaan	 tietoa	 ja	 ratkaisemaan	 käytännön	haasteita.	
Kouluosaamisen	 tulisi	 olla	 hyödynnettävissä	 jopa	 vuosikymmeniä:	 puhutaan	 myös	
tulevaisuustaidoista.	OECD	ja	EU	ovat	esittäneet	tahoillaan	ratkaisuksi	tietojen,	taitojen	ja	arvojen	
muodostamia	avaintaitoja,	oppiaineista	riippumattomia	kompetensseja.	Myös	Euroopan	neuvosto	
on	muokannut	oman,	demokratiakasvatuksen	viitekehyksensä	(CoE,	2018).	Muun	muassa	näiden	
viitekehysten	 elementtejä	 on	 otettu	 lukion	 opetussuunnitelman	 perusteisiin	 (OPH,	 2020).								
Tutkimusten	 mukaan	 laaja-alaisten	 taitojen	 opetus	 ja	 arviointi	 eivät	 ole	 jalkautuneet	
yleissivistävään	 koulutukseen	 tasaisesti	 eri	 maissa,	 ja	 niiden	 sovittaminen	 ainejakoiseen	
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opetussuunnitelmaan	on	ongelmallista	 sekä	opetuksen	 (Voogt	&	Roblin,	 2012;	 Palsa	&	Mertala,	
2019;	 myös	 Karvi,	 2018)	 että	 arvioinnin	 osalta	 (Pepper,	 2011;	 Geisinger,	 2016)						
Tutkimushankkeessamme	 kartoitetaan	 laaja-alaisen	 osaamisen	 roolia	 toisen	 asteen	
kieltenopetuksessa	 Suomessa	 ja	 Saksassa	 (Baden-Württemberg).	 Tutkimuskysymyksillä	
selvitetään,	miten	 lukion	kieltenopettajat	määrittelevät	 laaja-alaisen	osaamisen,	mitä	sen	alueita	
he	 katsovat	 kuuluvan	 kieltenopetukseen,	 ja	 miten	 laaja-alaista	 osaamista	 edistetään.	
Tiedonhankinta	tehdään	sähköisenä	kyselynä	molemmissa	maissa,	ja	tuloksia	hyödynnetään	lukio-
opetuksen	kehittämiseen.	
	
	
Millaisen	roolin	lukion	englannin	kurssikirjailijat	näkevät	kirjallisuudella	olevan	
opiskelijoiden	kulttuurienvälisen	kompetenssin	kehittämisessä?			
	
Emilia	Luukka	/	Tampereen	yliopisto			
	
Esitelmäni	 käsittelee	 lukion	 englannin	 kurssikirjailijoiden	 käsityksiä	 kirjallisuuden	 roolista	
kulttuurienvälisen	kompetenssin	kehittämisessä.	Olen	haastatellut	kolmea	kurssikirjailijaa	vuonna	
2017	 ja	 analysoinut	 haastatteluja	 fenomenologista	 menetelmää	 noudattaen.	 Analyysin	
tavoitteena	oli	ymmärtää	kirjailijoiden	käsityksiä	kirjallisuudesta,	kulttuurista	 ja	näiden	suhteesta	
kulttuurienvälisen	 kompetenssin	 kehittämisessä.	 	 	 Haastateltavat	 lähestyivät	 kirjallisuuden	
käsitettä	 eri	 modaliteettien	 kautta,	 pohtien	 kirjallisuuden	 tekstien	 sisältöjä	 ja	 muotoja.	
Kulttuurienvälinen	 kompetenssi	 taas	 käsitettiin	 koostuvan	 tiedosta,	 taidoista	 ja	 asenteista.	
Kulttuurienvälisen	 kompetenssin	 kehittämisessä	 kirjallisuuden	 nähtiin	 tukevan	 ennen	 kaikkea	
kognitiivisten	 aspektien	 ja	 taitojen	 kehittämistä,	 joskin	 myös	 affektiivisiin	 ja	 käyttäytymiseen	
liittyviin	 aspekteihin	 viitattiin	 myös.	 	 	 Pohdin	 esitelmässä	 tuloksia	 Hubert	 Zaphin	 (2016)	
mielikuvituksellisten	tekstien	funktionaalisen	teorian	(eng.	functional	theory	of	imaginative	texts)	
valossa	 ja	 kontekstualisoin	 tuloksia	 Kari	 Turusen	 arvojen	 ontologian	 viitekehyksen	 mukaisesti.	
Haastatellut	 ymmärsivät	 kirjallisuuden	 kasvattavan,	 laajentavan	 ja	 yksityiskohtaistavan	
opiskelijoiden	 tarinamaailmoja	 (eng.	 storyworlds)	 ja	monipuolistavan	 opiskelijoiden	 näkökulmia.	
Katson	 tämän	 antavan	 viitettä	 siitä,	 että	 kirjailijat	 ymmärtävät	 kirjallisuudella	 olevan	 vallitsevaa	
kulttuuria	kritisoiva	rooli	metadiskurssin	ylläpitämisessä	(eng.	culture-critical	metadiscourse)	sekä	
vasta-diskurssien	kuvittelemisessa	(eng.	imaginative	counter-discourse).	Asiaa	ei	voida	kuitenkaan	
tutkimuksen	 puitteissa	 tyhjentävästi	 todeta,	 ja	 aihe	 vaatisikin	 lisätutkimusta.	 Tulokset	 antavat	
kuitenkin	 viitteitä	 siitä,	 että	 kirjallisuuden	 roolia	 eri	 alojen	 diskursseja	 integroivana	 tilana	 tulisi	
kirkastaa,	 sillä	 tällaiseen	 oppiainerajoja	 ylittävään	 vuoropuheluun	 kannustetaan	 myös	
opetussuunnitelmassa.				
	
	
Korona-ajan	kielenopetuksen	haasteet	ja	niiden	vaikutukset	opiskelijoiden		osaamiseen	
ja	vointiin		
	
Laura	Pihkala-Posti	/	Tampereen	yliopisto			
		
Maaliskuussa	 Suomen	 koulut	 ja	 korkea-aste	 tekivät	 ennennäkemättömän	 hyppäyksen	
digiopetukseen	 osana	 COVID19-viruksen	 leviämiseen	 liittyneitä	 poikkeustoimia.	 Monenlaisista	
ratkaisuista	on	kuultu	keskustelua	niin	tiedotusvälineissä	kuin	pienemmissä	piireissä.	Myös	uusia	
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tutkimusprojekteja	 on	 meneillään	 mm.	 Turun	 yliopistossa.	 Tässä	 esityksessä	 tuon	 yleisten	
näkökulmien	ohella	esiin	niin	kokemusperäisiä	havaintonäkökulmia	kuin	omaan	verkko-opetusta	
ja	 sen	 kehittämistä	 koskevaan	 tutkimukseeni	 liittyviä	 aspekteja	 niin	 lukion	 kielenopiskelijoiden	
kuin	aineenopettajaksi	tähtäävien	korkeakouluopiskelijoiden	näkökulmasta.	Keskeinen	näkökulma	
on	 erilaiset	 opetuksentoteutusvaihtoehdot	 sekä	 erilaisten	 opiskelijoiden	 toiminta,	 oppiminen	 ja	
oppimistulokset	 etäopetuksessa	 verrattuna	 lähiopetukseen.	 Lopuksi	 pohditaan	 mielekkäitä	
jatkotoimia.	
	
	
Kieltenopettajien	kokemuksia	arviointi-	ja	palautekäytännöistä	korona-ajan	
etäopetuksessa	keväällä	2020			
	
Toni	Mäkipää,	Kaisa	Hahl	&	Milla	Luodonpää-Manni	/	Helsingin	yliopisto			
	
Tämän	 tutkimuksen	 tarkoituksena	 oli	 kartoittaa,	 miten	 kieltenopettajat	 suhtautuivat	
koronapandemian	 aikaisen	 etäopetuksen	 (13.3.–13.5.2020)	 arviointi-	 ja	 palautekäytäntöihin,	
mihin	he	niissä	keskittyivät	ja	miten	luotettava	peruskoulun	päättöarviointi	heidän	mielestään	oli.	
Tutkimusaineisto	(N=176)	kerättiin	sähköisellä	kyselylomakkeella,	jossa	oli	monivalintakysymyksiä	
ja	avoimia	kysymyksiä.	Suurin	osa	vastaajista	oli	englannin	 ja	ruotsin	opettajia,	mutta	myös	mm.	
saksan,	ranskan,	espanjan	ja	venäjän	opettajia	oli	mukana.	Vastaajat	olivat	keskimäärin	kokeneita	
opettajia,	sillä	suurimmalla	osalla	oli	vähintään	11	vuoden	opettajakokemus.	Määrällistä	aineistoa	
analysoitiin	 mm.	 kuvailevalla	 tilastoanalyysillä,	 yksisuuntaisella	 varianssianalyysillä	 ja	 monen	
muuttujan	 varianssianalyysillä.	 Laadullinen	 aineisto	 analysoitiin	 temaattisella	 analyysillä.	 Yleensä	
ottaen	 opettajat	 olivat	 tyytyväisiä	 arviointeihinsa	 ja	 kokeneet	 arvioinnin	 melko	 helppona,	
vaikkakin	 tavallista	 vaativampana.	 Opettajat	 antoivat	 palautetta	 ja	 kommentoivat	 oppilaidensa	
töitä	 säännöllisesti.	 Opettajat	 kokivat,	 että	 peruskoulun	 päättöarviointi	 oli	 ollut	 reilu	 ja	
verrattavissa	aiempiin	vuosiin.	Tutkimus	tuo	kuitenkin	esille	vaihtelua	opettajien	välillä.	Opettajien	
välillä	 löytyi	 tilastollisesti	 merkittäviä	 eroja:	 yläkoulun	 opettajat	 antoivat	 enemmän	 palautetta	
oppilailleen	 ja	 kommentoivat	 oppilaidensa	 oppimista	 useammin	 kuin	 lukion	 opettajat.	 Vastaajat	
olivat	 huomioineet	 etäopetuksen	 ajan	 näytöt	 eri	 lailla.	 Enemmistö	 vastaajista	 kertoi,	 että	
etäopetuksen	aikaisilla	suorituksilla	oli	ollut	pienempi	vaikutus	arvosanoihin	kuin	lähiopetuksessa	
muun	 kouluvuoden	 aikana	 tehdyillä	 suorituksilla.	 Näyttöjä	 etäopetuksen	 ajalta	 oli	 huomioitu	
esimerkiksi	silloin,	kun	oppilas	oli	ollut	kahden	arvosanan	välillä.	Vastaajat	perustelivat	 tätä	sillä,	
että	etäopetus	oli	ollut	vain	osa	päättöarvioinnissa	huomioitavaa	opetusaikaa	tai	että	aina	ei	ollut	
varmuutta	siitä,	kuka	suorituksia	oli	tehnyt.	Opettajien	välillä	oli	eroja	myös	siinä,	mitä	näyttöjä	he	
arvioinnissa	 huomioivat	 (kirjallisia	 töitä,	 aktiivista	 osallistumista,	 suullisia	 näyttöjä	 tai	 näiden	
yhdistelmiä).	Osa	oli	 kokenut	 arvioinnin	 etäopetuksessa	haastavaksi.	 Täydennyskoulutukseen	on	
tarvetta	etäopetukseen	soveltuvista	monipuolisista	palaute-	ja	arviointikäytänteistä.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


