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Lähdimme tutkimuksessamme liikkeelle kartoittamalla digitaaliseen korkeakouluopettamiseen 

liittyviä lehtiä. Lehtien etsimiseen käytimme kahta kanavaa: suomenkielinen Julkaisufoorumi ja 

kansainvälinen Web of Sciencen Journal Impact Report. Jonkin verran etsimme sopivia 

julkaisukanavia myös tutkimalla, missä lehdissä julkaistuihin artikkeleihin alan johtavat tutkijat 

viittaavat. Lista löytyneistä ja tutkimusaiheemme kannalta relevanteista lehdistä löytyy 

kokonaisuudessaan Liitteestä 1, alta. Tähän on kerätty joitakin keskeisiä poimintoja. 

Suomessa tutkimusorganisaatioiden julkaisutoimintaa arvioi Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

yhteydessä toimiva Julkaisufoorumi (JUFO), jonka neliportainen luokitus sisältää lehtiä, 

kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia. Luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset 

ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan seuraavasti: 1 (perustaso), 2 (johtava taso), 3 

(korkein taso), sekä 0 (kanavat, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä1). Suurin osa 

digitaaliseen pedagogiikkaan keskittyvistä lehdistä sijoittuu perustasolle 1, jolle suurin osa 

vertaisarvioiduista tieteellisistä lehdistä yleisestikin ottaen kuuluu2. Lehtiä etsittiin Jufon vuoden 

2020 lehtiluettelosta tämän kirjallisuusraportin kannalta olennaisin hakusanoin, joita olivat aiheen 

perusteella ensinnäkin teaching philosophy ja ethic*, sekä digit* ja higher education, sekä suomeksi 

myös kasvatus. Hakua laajennettiin aihepiireittäin myös hakusanoilla critical, didak*, interactive, 

online, pedag* ja thinking.  

Filosofian opettamisesta ja kasvatusfilosofiasta artikkeleita julkaisee suomeksi Eurooppalaisen 

Filosofian Seuran  niin&näin –lehti (JuFo 1). Lehdessä onkin julkaistu aiheiden tiimoilta runsaasti 

artikkeleita muun muassa filosofian opettamisesta, filosofian didaktiikasta ja lasten kanssa 

filosofoinnista, mutta omasta tutkimusaiheestamme eli yliopistotason filosofian opettamisesta ei 

lehdessä ole julkaistu ennen tutkimusryhmämme julkaisemaa raporttia (2020) digitaalisesta 

pilottikurssistamme. Kansainvälisistä lehdistä tutkimusaiheeseemme suoraan liittyvää tutkimusta ja 

opetuskokeilujen raportointia julkaisee Teaching Philosophy. Lehdessä julkaistaan laajasti 

erilaisista filosofian opettamiseen ja kaikille koulutusasteille liittyvistä aiheista, eli joukosta 

luonnollisesti löytyy jonkin verran myös digitaaliseen korkeakouluopettamiseen liittyviä 

artikkeleita. Uusimpia digitaaliseen opettamiseen liittyviä artikkeleita ovat Gałkowskin ja 

Kamierczakin (2020) kriittinen näkökulma. Kiinnostava on myös logiikan käänteistä opettamista 

 
1 ”Merkintä 0 tasoluokan kohdalla tarkoittaa ainoastaan sitä, ettei kyseinen julkaisukanava arviointipaneelien mielestä 
täytä jotakin tason 1 kriteereistä. Tähän joukkoon kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia kanavia ammattilehdistä ja 
epäilyttävistä open access -lehdistä yliopistojen omiin julkaisusarjoihin. Laadukaskin julkaisukanava voi aluksi saada 
merkinnän 0 myös sen vuoksi, että se on vasta perustettu eikä paneeli pysty vielä arvioimaan sen sisältöä. 
Tasomerkintä 0 ei anna julkaisukanavalle mitään erityistä statusta, vaan se on luokituksen näkökulmasta 
samanarvoinen kuin Julkaisufoorumiin kuulumaton julkaisukanava.” (Kursivointi raportin laatijan.) 
https://julkaisufoorumi.fi/fi/usein-kysyttya-0#kysymys5  
2 ks. https://julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit  

https://www.tsv.fi/fi
https://julkaisufoorumi.fi/fi
https://www.netn.fi/lehti
https://netn.fi/lehti/artikkelikanta?search_api_views_fulltext=&t3=All&t2=1417&field_author=&field_person_ref=&field_translator=&field_books=&sort_by=field_issue_field_pub_date&sort_order=DESC
https://netn.fi/lehti/artikkelikanta?search_api_views_fulltext=&t3=603&t2=All&field_author=&field_person_ref=&field_translator=&field_books=&sort_by=field_issue_field_pub_date&sort_order=DESC
https://netn.fi/lehti/artikkelikanta?search_api_views_fulltext=lapset&t3=236&t2=All&field_author=&field_person_ref=&field_translator=&field_books=&sort_by=field_issue_field_pub_date&sort_order=DESC
https://netn.fi/lehti/artikkelikanta?search_api_views_fulltext=lapset&t3=236&t2=All&field_author=&field_person_ref=&field_translator=&field_books=&sort_by=field_issue_field_pub_date&sort_order=DESC
https://netn.fi/node/7581
https://www.pdcnet.org/teachphil
https://julkaisufoorumi.fi/fi/usein-kysyttya-0#kysymys5
https://julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit


käsittelevä Pearlman (2019). Artikkeleita pedagogisesta filosofiasta pohjoismaisilla kielisllä 

julkaisee Studier i Pædagogisk Filosofi https://tidsskrift.dk/spf . 

Kansainvälisesti Web of Science Group julkaisee siteeratuimpien lehtien luetteloa3.  Näiden 

joukkoon ei 2019 raportissa kuitenkaan päässyt yksikään digitalista opettamista korkeakouluissa 

käsittelevä lehti. JuFon ja Web of Sciencen Journal Citation Reports listoja vertailtaessa on 

huomioitava, että jälkimmäisessä painottuvat nimensä mukaisesti viittausten määrät, joskin listaan 

on valittu vain tieteellisesti riittävän tasokkaita lehtiä4. Opetusteknologioita korkeakouluopetuksessa 

(hakusana ’education’) käsittelevät Web of Sciencen listan perusteella seuraavat siteeratut lehdet: 

International Journal of Educational Technology in Higher Education, Internet and Higher 

Education ja Educational Technology Research and Development. Julkaisufoorumin luokituksen 

perusteella näiden kolmen lehden taso on 1. International Journal of Educational Technology in 

Higher Education –lehdestä ei löydy suoraan digitaaliseen filosofianopetukseen liittyviä 

artikkeleita5, mutta esimerkiksi Mercader& Gairín (2020) tarkastelevat tuoreessa artikkelissa 

digitaalisten opetusmenetelmien vastaanottoa tiedekunnittain ympäri maailman ja toteavat, että 

vastahankaisimpia niiden käyttöön ovat taiteiden ja humanististen aineiden opettajat. Lehden 

artikkelien aihealueet käsittelevät teknologian käyttöä korkeakouluopetuksessa laajasti: aihealueet 

vaihtelevat yksittäisistä parannusehdotuksista katsausartikkeleihin ja opetusteknologioihin 

liittyvistä tapaustutkimuksista korkeakoulupolitiikkaan. Internet and Higher Education julkaisee 

online –opetukseen sekä muuhun tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöön 

korkeakouluopetuksessa liittyviä monitieteisiä tutkimuksia, review-artikkeleita ja kriittisiä 

katsauksia6. Suoraan filosofian opettamisen liittyviä artikkeleita ei lehdestä toistaiseksi löydy7. 

Educational Technology Research and Development keskittyy nimensä mukaisesti 

opetusteknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen kaikilla opetuksen tasoilla (päiväkodista 

korkekouluun). Filosofian opettamisesta ei lehdestä löydy artikkeleita viimeisemmän 20 vuoden 

ajalta8. 

Oppimisanalytiikkaan keskittyviä julkaisuja löytyy myös. Näistä Julkaisufoorumin listan perusteella 

tasokkain Journal of Learning Analytics (taso 1).  

Korkeakouluopettamista käsittelevien lehtien joukosta molemmista listoista löytyvät Higher 

Education (JuFo 3), Journal of Higher Education (JuFo 2), Teaching in Higher Education (JuFo 2), 

Research in Higher Education (JuFo 2), mutta myös Active Learning in Higher Education (JuFo 1) 

ja Higher Educational Research & Development (JuFo 1). 

Suomessa digitaalisesta opettamisesta korkeakouluissa julkaisee Yliopistopedagogiikka, jonka 

numerot ovat avoimesti verkossa luettavissa. Lehteä julkaisee yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja 

yhteistyöverkoston Peda-forum. Yliopistopedagogiikassa julkaistavat tieteelliset artikkelit ovat 

vertaisarvioituja ja lehti on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1. Lehdessä julkaistut digitaalista 

pedagogiikkaa9 koskevat artikkelit käsittelevät lähinnä etä- ja verkko-opettamista, ja sijoittuvat 

 
3 Lehtihaku on tehty Web of Science vuoden 2019 raportista: https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-
content/uploads/sites/2/2019/10/WS407569850_JCR_Full_Journal_list-2.pdf  
4 JuFon kriteereistä tarkemmin täältä: https://julkaisufoorumi.fi/fi/usein-kysyttya-0#kysymys2 Journal Citation Reports 
kriteereistä: http://jcr.help.clarivate.com/Content/home.htm  
5 Haettu hakusanalla ’philosophy’ 27.11.2020. 
6 https://www.sciencedirect.com/journal/the-internet-and-higher-education/about/aims-and-scope  
7 Haettu hakusanalla ’philosophy’ 30.11.2020. 
8 Haettu hakusanalla ’philosophy’ 2.12.2020. 
9 Haettu hakutermeillä ’digit*’ ja ’verkko’. 

https://tidsskrift.dk/spf
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://www.sciencedirect.com/journal/the-internet-and-higher-education
https://www.sciencedirect.com/journal/the-internet-and-higher-education
https://www.springer.com/journal/11423
https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/yliopistopedagogiikka
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/WS407569850_JCR_Full_Journal_list-2.pdf
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/WS407569850_JCR_Full_Journal_list-2.pdf
https://julkaisufoorumi.fi/fi/usein-kysyttya-0#kysymys2
http://jcr.help.clarivate.com/Content/home.htm
https://www.sciencedirect.com/journal/the-internet-and-higher-education/about/aims-and-scope


lähinnä lehden osioon ”Kehittäminen ja kokeilut”, eivät niinkään tieteellisten artikkelien joukkoon. 

Poikkeuksena ovat artikkelit Vuojärvi ja Rasi (2019) sekä Arminen, Hujala ja Hynninen (2019). 

Suomalaisista lehdistä Kasvatus-lehti on Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisema ja 

Koulutuksen tutkimuslaitoksen kustantama tieteellinen aikakauskirja, jossa julkaistut artikkelit on 

vertaisarvioitu. Kasvatus on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 2. Lehdet julkaistaan tietyn 

aiheen ympärille keskittyvinä teemanumeroina, mutta teemanumerot voivat käsitellä aihetta niin 

varhaiskasvatuksen kuin yliopistopedagogiikan näkökulmasta. Digitaalisen 

korkeakoulupedagogiikan näkökulmasta viimeisen neljän (2016-2020)10 vuoden aikana lehdessä 

julkaistuista artikkeleista vaikuttavat DigiPhil –tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavilta erityisesti: 

Arvaja, Sarja, Niemi, Pakkanen (2020), Valkonen, Tyrväinen, Uotinen (2020). Laakso, Kiili, 

Marttunen (2016) (akateemiset tekstitaidot), Uotinen, Tyrväinen,  Valkonen (2016) (vuorovaikutus 

verkko-opetuksessa), ja  Kuusisto,  Günther,  Liukkonen (2016) (Formatiivinen arviointi verkko-

opetuksessa). Pohjoismaisittain merkittävä kasvatustieteellinen  lehti on Scandinavian Journal of 

Educational Research, jota julkaisee Francis&Taylor ja sisältää laajasti kaikille koulutustasoille 

liittyvää tutkimusta. Lehden JuFo –luokitus on 2. 

 

Hakutulokset ja lehtilistaus: 
 

JULKAISUFOORUMI 

Käytetyt hakusanat: critical, didak*, digit*, ethic*, higher education, interactive, kasvatus, online, 

pedag*, teaching philosophy, thinking. 

JUFON:n hakutoiminto –sivun lehtilistauksesta (excel), hakusana ‘critical’ löytää seuraavat 

tutkimusaiheen kannalta relevantit lehdet (vähintään 1-taso): 

1. Critical Education, Kanada (1) 

2. Critical Studies in Education, UK (1) 

3. Journal for Critical Educational Policy Studies, UK (1) 

Hakusana ‘didak*’ löytää seuraavat tutkimusaiheen kannalta relevantit lehdet: 

1. Ainedidaktiikka (1) 

2. Ainedidaktisia tutkimuksia (1) 

3. Didaktisk Tidskrift (0-1) 

4. Nordisk Tidskift för Almänn Didaktik (1) 

5. Studier i de Samhällsvetenskapliga Ämnenas Didaktik (0) 

6. Zeitschift fur Didaktik der Phisophie und Ethik (1) 

 ’digit*’ seuraavat digitaalista opettamista käsittelevät tai sivuavat englanninkieliset julkaisukanavat 

(suomen- tai ruotsinkielisiä ei löytynyt): 

1. Digital Culture and Education, Australia (ei luokiteltu, vuodesta 2009, peer-reviewed, open 

access) 

2. Digital education Review, Espanja (0) 

3. Digital Experiences in Mathematics Education, Sveitsi (1) 

 
10 Tätä vanhempien lehtien abstraktit ovat verkossa kirjautumisen takana (JYU). 

https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus
https://www.tandfonline.com/toc/csje20/current
https://www.tandfonline.com/toc/csje20/current
https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php
https://journal.fi/ainedidaktiikka
http://www.ainedidaktiikka.fi/suomen-ainedidaktisen-tutkimusseuran-julkaisuja/
https://www.digitalcultureandeducation.com/
https://revistes.ub.edu/index.php/der/index


4. Digital Studies, (yleislehti, ei fokusoitunut pedagogiikkaan) Kanada (1) 

5. E-learning and Digital media, UK (Sage) (1) 

6. IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, 

USA (1) 

7. The International Journal of E-Learning and Educational Technologies in the Digital Media, 

Hong Kong (0-1), jota julkaisee The Society of Digital Information and Wireless 

Communications (SDIWC)  

8. Journal of Digital Learning in Teacher Education, UK (Taylor&Francis) (1) 

9. Postdigital Science & Education, Sveitsi (Springer) (1) 

Hakusanalla ‘ethic*’: 

1. Ethical Theory and Moral Practice, (Spinger) NL  

2. Ethics and Education (Taylor & Francis) UK (1) 

3. Ethics and Information Technology (Springer) NL (1) 

4. International Journal of Cyber Ethics in Education, USA (0) 

5. International Journal of Ethics Education, Sveitsi (1) 

6. International Journal of Information Ethics, Saksa (1) 

7. International Journal of Technoethics, USA (ei luokiteltu) 

8. Journal of Academic Ethics, NL (1) 

9. Journal of Information Ethics, Saksa (1) 

Hakusanalla ‘higher education’ (vähintään 1-tason lehdet): 

1. Active Learning in Higher Education, (Sage) UK (1) 

2. Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, research and 

practice (Sage) UK, (1) 

3. Assessment and evaluation in Higher education, (Taylor&Francis Online) UK (1) 

4. Canadian Journal of Higher Education, Kanada (1) 

5. Chronicle of Higher Education, USA (1) 

6. European Journal of Higher Education, UK (1) 

7. Higher Education, 0018-1560 Alankomaat (3) (Springer) 

8. Higher Education, 0882-4126 Alankomaat (1) (Springer Book series) 

9. Higher Education Dynamics, Alankomaat (1) 

10. Higher Education in Europe, kansainvälinen, (1) 

11. Higher Education Quartely, UK (1) 

12. Higher Education Research and Development, UK (1) 

13. Higher Education Review, UK (1) 

14. Journal of Higher education (2) 

15. Journal of the European Higher Education Arena, Saksa (1) 

16. Journal of Applied Research in Higher Education UK (1) 

17. Learning and Teaching in Higher Education UK (1) 

18. Learning and Teaching: The International Journal of Higher Education in the Social 

Sciences, UK (1) 

19. Research in Higher Education (2) 

20. Teaching in Higher Education (2) 

21. The Modern Higher Education Review, Ukraina (1) 

https://www.digitalstudies.org/
https://journals.sagepub.com/home/ldm
http://sdiwc.net/digital-library/about-us.php
https://www.tandfonline.com/toc/ujdl20/current
https://www.springer.com/journal/42438
https://www.springer.com/journal/10677
https://www.tandfonline.com/toc/ceae20/current
https://www.igi-global.com/journal/international-journal-cyber-ethics-education/41025
https://www.springer.com/journal/40889
https://mcfarlandbooks.com/customers/how-to-buy-journals/journal-of-information-ethics/
https://journals.sagepub.com/home/alh
https://journals.sagepub.com/home/ahh
https://www.tandfonline.com/toc/caeh20/current
https://www.springer.com/journal/10734
https://link.springer.com/search?facet-series=%226028%22&facet-content-type=%22Book%22
https://www.tandfonline.com/toc/uhej20/current


Hakusanalla ‘interactive’: 

1. Interactive Technology and smart education, UK (1) 

2. Journal of Interactive Learning research, USA (1) 

3. Journal of Interactive Media in Education, UK (1) 

4. Journal of Interactive Online learning, USA (1) [Huom. lehti lopettanut] 

5. Interactive Learning Environments, (Taylor&Francis Online) NL (1) 

6. International Journal of Social media and Interactive Learning Environments, UK (1) 

Hakusanalla ’kasvatus’ Julkaisufoorumin lehtilistauksesta löytyy yhdeksän suomenkielistä 

julkaisua, joista neljä on yliopistojen julkaisusarjoja (Turun, Oulun ja Lapin yliopistot), kaksi 

seurojen (Suomen kasvatustieteellinen seura ja Mediakasvatusseura) julkaisusarjoja ja kolme 1-2 

tason lehtiä: 

1. Aikuiskasvatus (1) 

2. Kasvatus (2) 

3. Kasvatus ja aika (1) 

 

Hakusanalla ’moral’ (vähintään 1-tason lehdet): 

1. Ethical Theory and Moral Practice, NL (2) 

2. Journal of Moral Education, UK (2) 

 

Hakusanalla ’online’ (vähintään 1-tason lehdet): 

1. International Journal of Online Pedagogy and Course Design, USA (1) 

2. Journal of Interactive Online Learning, USA (1) [Huom. viimeinen nro julkaistu 2018, 

lopettanut. Nrot luettavissa avoimesti.] 

3. Journal of Online Learning and Teaching, USA (1) [Huom. viimeisin nro v.2015] 

4. Medical Education Online: An Electronic Journal, Ruotsi (1) 

5. Online Learning , USA (1) 

6. The Online Journal of Distance Education and E-Learning, - (1) [Hyvin laaja fokus] 

7. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Turkki (1) 

8. Canadian Online Journal of Queer Studies in Education, Kanada (1) 

Hakusanalla ’pedag*’ löytyvät (vähintään 1-taso, paitsi oheinen suomenkielinen julkaisu ja 

englanninkielinen humanistisia aiheita käsittelevä lehti): 

1. Dialogic Pedagogy, USA (1) 

2. Evolving Pedagogy, Suomi (0) 

3. International journal of Pedagogies and Learning, Australia (1) 

4. International Journal of Social Pedagogy (1) 

5. Journal of Curriculum and Pedagogy ((1) 

6. Pedagogies, UK (1) 

7. Pedagogisk Forsking I Sverige (1) 

8. Pedagogy and the Human Sciences, UK (0) 

9. Radical pedagogy, UK (1) 

10. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, Suomi (1) 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-5659
https://www.tandfonline.com/toc/nile20/current
https://aikuiskasvatus.fi/
https://journal.fi/kasvatusjaaika
https://www.igi-global.com/journal/international-journal-online-pedagogy-course/1183
https://www.ncolr.org/
https://jolt.merlot.org/index.html
https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj
https://tojdel.net/
http://www.tojet.net/
https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka


11. Technology, Pedagogy and Education, UK (1) 

12. The International Journal of Critical Pedagogy 

13. Yliopistopedagogiikka (1) 

‘teaching philosophy’ 

1. Teaching Philosophy, USA (1) 

‘thinking’ 

1. Thinking and Reasoning, UK, Francis&Taylor (1) 

2. Thinking Skills and Creativity, NL (1) 

WEB OF SCIENCE 

Hakusanat: computer, digital, education 

Hakusana ’digital’ tuotti 7 tulosta, joista ei yksikään varsinaisesti liittynyt digitaaliseen 

opettamiseen. 

Hakusanalla ‘education’, korkeakouluopettamista käsittelevät seuraavat lehdet: 

• Active learning in higher education 

• Higher Education (ks. lista yllä) 

• Higher Educational Research & development 

• Journal of Higher education 

• Teaching in Higher Education (Taylor&Francis) 

• Research in Higher Education 

Opetusteknologioita korkeakouluopetuksessa käsittelevät seuraavat lehdet: 

• International Journal of Educational Technology in Higher Education (Springer) (Jufo 1) 

• Internet and Higher Education (JuFo 1) 

• Educational Technology Research and Development (JuFo 1) 

Hakusana ’computer’ tuotti 104 tulosta, joista koulutukseen liittyivät seuraavat lehdet 

• Computer Applications in Engineering Education 

• Computer Assisted Language Learning 

• Computers & Education (Jufo 3) 

• Journal of Computer Assisted Learning 

Laajemmin ihmisten ja tietokoneiden välistä kansakäymistä käsittelevät seuraavat lehdet: 

• Human-Computer Interaction 

• Interacting with Computers 

• International journal of Human_Computer Interaction 

• International Journal of Human-Computer Studies 

 

 

https://www.tandfonline.com/toc/rtpe20/current
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=teachphil&fq=teachphil/Volume/8957%7C43/8997%7CIssue:%203/
https://www.tandfonline.com/loi/ptar20
https://www.tandfonline.com/toc/uhej20/current
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cthe20
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://www.sciencedirect.com/journal/the-internet-and-higher-education
https://www.springer.com/journal/11423
https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education

