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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan vuorovaikutustilanteita, joissa tiedolla on tärkeä asema. Ihmisten suhdetta tietoon ja tietämiseen lähestytään
tutkimuksessa kahdelta suunnalta: a) tutkittavien implisiittisiä tietokäsityksiä arvioidaan kognitiivis-kehityksellisestä näkökulmasta Kingin ja
Kitchenerin reflektiivisen ajattelun mallin avulla; b) selvitetään, miten tietoon liittyvää erimielisyyttä on käsitelty vastaajien kuvaamissa
arkielämän tilanteissa yliopistolla työskentelevän asiantuntijan (esim. opettajan), yliopiston ulkopuolella työskentelevän asiantuntijan (esim.
lääkäri) ja ystävän kanssa. Tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus, että tilanteet, joissa ?tietäminen tapahtuu?, liittyvät sosiaalisiin suhteisiin ja että
sosiaalisen suhteen luonne (virallinen/epävirallinen; tehtäväkeskeinen/sosio-emotionaalinen) voi säädellä vuorovaikutusta. Tietämistä
tarkastellaan erimielisyystilanteissa eli tilanteissa, joissa ihmisten oletetaan kiinnittävän erityistä huomiota toistensa näkemysten pätevyyteen tai
totuudellisuuteen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin opiskelijoita, koska yliopistossa tai korkeakoulussa opiskelevien voidaan ajatella joutuvan
pohtimaan tiedon luonnetta koskevia kysymyksiä. Tietämisellä tarkoitetaan tutkimuksessa sitä, 1) kuinka yksipuolisesti tai monipuolisesti
näkemyksiä tuodaan vuorovaikutustilanteessa esiin (episteeminen ulottuvuus) ja sitä, 2) miten osapuolet tuovat erimielisyystilanteessa esiin omia
näkemyksiään ja miten he suhtautuvat toistensa esittämiin näkemyksiin (intersubjektiivinen ulottuvuus).
Kvalitatiivisen analyysin tuloksena jäsentyneet erimielisyystilanteiden ratkaisutavat voidaan tiivistäen kuvata seuraavasti: Erilaisia näkökantoja
salliva ja yhteiseen näkemykseen pyrkivä keskustelu näyttää parhaiten edistävän tiedon ja totuuden tavoittelua. Myös kompromissi ja sovittu
erimielisyys voidaan nähdä ratkaisutapoina, joita luonnehtii osapuolten aktiivinen pyrkimys yhteistyöhön asian ratkaisemiseksi. Näkemyksen
hyväksymistä voi myös pitää argumenttikeskeisenä, mutta toisaalta passiivisena ja vastaanottavana tietämisenä. Myöntymiselle ja
peräänantamattomalle erimielisyydelle oli tyypillistä, että muut seikat, lähinnä osapuolten suhtautumiseen ja tilanteeseen liittyvät tekijät nousivat
tietämistä määräävämpään asemaan. Kun tarkasteltiin eri vuorovaikutuskonteksteja, tunne omasta tietämättömyydestä ja argumentoivien
keskustelujen välttäminen kuvasivat leimallisella tavalla opiskelijan ja yliopisto-opettajan välistä vuorovaikutussuhdetta. Suhtautuminen
asiantuntijoiden tiedolliseen auktoriteettiin näytti olevan aineiston perusteella pikemminkin vaikenevaa ja kunnioittavaa kuin kriittistä ja
kyseenalaistavaa. Ystävien kanssa toisaalta uskalletaan olla avoimesti eri mieltä, toisaalta ystävyyssuhde vaatii jatkuvaa valppautta ja
mukautuvuutta ystävyyssuhteen säilyttämiseksi.
Tärkeimmät lähteet: Pirttilä-Backman (1990; 1991a; 1991b; 1993; 1994), King & Kitchener (1994) ja Myllyniemi (1986; 1990) sekä
epistemologiaa, asiantuntijuutta ja yliopisto-opiskelua käsittelevä lähdekirjallisuus.
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