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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -työssäni tutkin miten kriittisen pedagogiikan näkökulma tulee esiin pääkaupunkiseudun äidinkielen opettajien opettaessa vuoden 2003
lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita sekä mitä lukion äidinkielen opettajat opettavat mediasta ja miten he medialla
opettavat. Laadullisen tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen pedagogiikka, jonka keskeisiin käsitteisiin ja tämän hetkiseen
tutkimukseen olen perehtynyt teoriaosassa. Olen myös vertaillut mediakasvatuspainotteisuutta vuoden 1994 ja 2003 lukiokoulutuksen
opetussuunnitelmissa. Uudessa nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa mediakasvatukseen on teoriassa kiinnitetty enemmän
huomiota esimerkiksi lisäämällä viestintä- ja mediaosaamisen aihekokonaisuus toteutettavaksi läpäisyperiaatteella jokaisessa aineessa.
Käytännössä media-kasvatuksen toteuttamisessa näyttäisi kuitenkin olevan vielä parantamisen varaa.
Kriittisen pedagogiikan toteutumista äidinkielen oppitunneilla tarkastelin Henry A. Giroux’ n, Peter McLarenin, Tapio Aittolan ja Juha
Suorannan esittämien ydinväitteiden pohjalta. Vaikka kriittisellä pedagogiikalla ei olekaan yhtä teoreettista suuntausta, ovat eri teoreetikot
yleensä samaa mieltä kriittisen toiminnan tavoitteista, joihin kuuluvat: yksilön persoonallisen ja sosiaalisen valtautumisen rohkaiseminen,
sosiaalisten eriarvoisuuksien ja epäoikeudenmukaisuuksien kritiikki sekä uusien sosiaalisten käytänteiden luominen. Kriittisessä pedagogiikassa
on kiinnitetty huomiota myös mediakulttuurin sisältämään kasvattavaan ja pedagogiseen voimaan, joka on vähitellen ohittanut merkitykseltään ja
affektiiviselta voimaltaan koulun antaman tiedon. Pro gradu -työssäni tutkin kriittisen pedagogiikan toteutumista myös Aittolan ja Suorannan
kolmesta näkökulmasta käsin (politiikka, talous ja kulttuuri).
Tutkimukseni pohjalta olisi mielenkiintoista pohtia mediakasvatuksen lisäämistä äidinkielen opettajiksi opiskelevien pedagogisiin opintoihin.
Mediakasvatuksen lisääminen opetussuunnitelmaan esimerkiksi viestintä- ja mediaosaamisen aihekokonaisuuden muodossa on hyvä parannus
edelliseen vuoden 1994 lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan. Täydennyskoulutusten ja uuden mediateknologian lisäksi mediakasvatuksen ja
kriittisen pedagogiikan toteutumista lukioissa voisivat parantaa myös erilliset mediakurssit. Apua mediakasvatukseen toisivat myös lukioiden
ulkopuoliset mediaosaajat, jotka tällä hetkellä ovat mukana esimerkiksi mediadiplomin lopputyön arvostelijoina.
Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua ja haastateltavina oli kolmetoista pääkaupunkiseudun äidinkielen opettajaa toukokuussa 2007.
Aineistoni analysoin käyttämällä teemoittelua ja luokittelua. Aineistostani nousi esiin kolme teemaa: kiire, konteksti ja opetusmetodit.
Tutkimusrunko muodostuu teoriaosuudesta, tutkimusnäkökulman ja käsitteiden selvityksestä, analyysista, tuloksista ja johtopäätöksistä. Pro
gradu -työni lopussa pohdin myös jatkotutkimusaiheita.
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