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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu-tutkielmani tarkastelee suomalaista erityiskasvatusta ja erityisopetusta sekä liittää tämän keskustelu syrjäytymiseen ja nuorten
koulupudokkuuteen. Tutkielmani esittää kuvauksen erityisopetuksen kehityksestä Suomessa ja herättää samalla kysymyksen, mitä
erityiskasvatuksen keinoin on pyritty ratkaisemaan. Toisaalta tutkielmani etsii selvennystä pohdintaan, mitä kehityskaari kertoo suomalaisesta
yhteiskunnasta. Erityisopetuksen ja erityiskasvatuksen tar-kasteluni teoreettisena viitekehyksenä toimii olemassa oleva suomalainen
erityispedagoginen tutkimus. Antropologinen aineistoni sisältää antropologien huomioita koulumaailmasta ja koulupudokkuudesta sekä
analyysiä sosialisaatiosta.
Tutkielmassani esiintyvä pohdinta ja keskustelu keskittyy tarkastelemaan peruskoulua nuorten siirtymäriitin tapahtumapaikkana. Antropologien
tutkimusten mukaan nuorten aikuistuminen kouluissa on lineaarinen siirtymäriitti. Aikuistuminen siirtymäriittinä koettelee nykypäivän
koulujärjetelmää ja asettaa koulut uudenlaisen haasteen eteen. Esitän tutkielmassani miten etnografinen näkeminen avaisi kouluissa uusia
mahdollisuuksia ja laajentaisi normaaliuden kapeaa käsitettä.
Tutkielmani innoittajana toimi sopeutumattomaksi ja koulupudokkaiksi määritellyt erityisoppilaat, joiden kanssa vuosia tekemäni työ on antanut
minulle mahdollisuuden havainnoida nuorten todellisuutta ja seurata koulua instituutiona. Spindlerin toimittama teos "Doing the Ethnography of
Schooling" ja Viktor Turnerin "The Ritual Process" ovat antropologisten julkaisujen, American Anthropologist ja Anthropology and Education,
ohella liittäneet oman etnografisen aineistoni tämän hetkiseen antropologiseen kasvatuskeskusteluun ja arvioihin koulumaailmasta.
Oman tutkielmani kenttä on suomalainen yläkoulu ja sopeutumattomiksi määriteltyjen oppilaiden muodostama erityisopetuksen ryhmä.
Aineiston keruu on tapahtunut usean vuoden ajan erityisoppilaiden kanssa tekemäni työn ohessa. Aineistoa ei ole kerätty ainoastaan osallistuvan
havainnoinnin menetelmin vaikka kenttä on mahdollistanut myös oppilaiden tarkkailun. Työ erityisoppilaiden kanssa on mahdollistanut
konkreettisen näköalapaikan oppilaiden todellisuuteen. Suomalaista koulujärjeselmää ja erityisopetusta tarkastellessani esitän kysymyksen, miksi
tietyt oppilaat muodostavat ongelman järjestelmälle? Tutkielmani havaintojen perusteella joidenkin oppilaiden kohdalla koulut sallivat
vähittäisen koulupudokkuuskehityksen. Keskityn pohtimaan, miksi koulu ei tänä päivänä kykene vastaamaan sopeutumattomiksi leimattujen
oppilaiden asettamaan haasteeseen ja mikä merkitys sopeutumattomuuden leimalla nuorten elämässä on.
Esitän tutkielmassani erään koulun oppilasryhmän käyttäytymisen muotoja ja arvoja, erityisesti ryhmän sisällä esiintyvää ja sen jäsenten
tuntemaa uhmaa ja aggressiota. Tutkielmani tarkastelun kohteena ei ole kukaan yksittäinen henkilö vaikka esitänkin oppilaiden kanssa käymiäni
sanatarkkoja keskusteluita ja kuvailen yksittäisiä tapahtumia luokkahuo-neessa tai muussa koulutoimintaan kuuluvassa ympäristössä.
Tarkasteluni kohteena ovat erityisesti ryhmän keskinäinen kommunikaatio ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten puhetavat, käyttäytyminen ja
asenne omaan tulevaisuuteen. Esittämieni keskusteluiden ja tapahtumien kuvailun avulla haluan tuoda esille kohderyhmäni nuorten kokemuksen
omasta osallisuudestaan yhteiskunnan jäseninä.
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