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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassani tarkastelen ja tutkin sosiaalityön opiskelijoiden puhetta asiakastyön taidoista. Olen kerännyt aineiston tutkielmaani osana
syventävien opintojen harjoitteluani Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksiksessa, jonka yhteydessä toteutettiin Helsingin yliopiston
sosiaalityön käytännönopetuksen Asiakastyön taidot -opintojakso keväällä 2005. Opintojakso oli monella tapaa uutta luova ja kokeileva -
asiakastyön taitojen opetusta toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa aidossa sosiaalityön ympäristössä.
Tutkielmani viitekehyksenä vaikuttaa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa yleisesti hyväksytty konstruktionistinen käsitys tiedosta ja sosiaalisesta
toiminnasta. Lähtökohtana tutkielmassani ovat kielellisen kommunikaation kautta rakennetut käsitykset todellisuudesta. Eläviä
vuorovaikutuskäytäntöjen analysoidessa konstruktionismin viitekehyksessä on oleellista, että aineistoa tulkitaan mahdollisimman avoimin
mielin, eikä liikkeelle lähdetä käytäntöjä ulkopuolelta selittävistä teorioista.
Tutkimusaineisto koostuu Asiakastyön taidot -opintojakson nauhoitetuista ja auki litteroiduista pienryhmäkeskusteluista, joissa käytyä
taitokeskustelua lähestyn ja tutkin diskurssianalyyttisesti. Menetelmänä diskurssianalyysi antaa riittävästi liikkumavaraa ja
sovellusmahdollisuuksia, mutta tarjoaa tutkimukselle myös hyvin selkeät raamit. Tavoitteenani on kuvata, miten opiskelijat puhuvat ryhmissä
asiakastyön taidoista ja peilata käytyä keskustelua sosiaalityön teoreettisen taitokeskusteluun. Kuvaan myös sitä, miten taitopuhe asettuu
suhteessa sekä opintojakson taitokäsitykseen. Tutkimusasetelmani edellyttää myös suhteellisen tarkkaa tutkimuskontekstin kuvaamista ja
avaamista.
Teoreettisena kulmakivenä hyödynnän Etienne Wengerin (1998) oppimisen sosiaalista teoriaa, Wengerin mukaan oppiminen on ennen kaikkea
tekemällä oppimista, merkitysten luomista kokemusten kautta, yhteisöön kasvamista sekä oman identiteetin rakentumista. Näkökulmani
sosiaalisen teorian hyödyntämisessä kohdentuu siihen, miten puhe jäsentyy merkityksiksi ja mitkä tekijät tuotettuun puheeseen vaikuttavat.
Tutkielman analyysiosassa nostan aineistosta kolme asiakastyön taitodiskurssia: kokemusdiskurssin, myötätuntodiskurssin ja arvodiskurssin,
joita pohdin ja erittelen kutakin erikseen. Pyrin saamaan opiskelijoiden oman puheen mahdollisimman hyvin esiin ja käytänkin analyysissä
runsaasti suoria sitaatteja tutkimusaineistostani.
Tutkimuksessani osoitan, että sosiaalityön opiskelijoiden taitopuheessa esiintyy elementtejä sosiaalityön taitojen teoreettisista tulkinnoista, mutta
opiskelijat kytkevät taitopuheeseen myös yksilöllisiä ja vähemmän teoreettisessa keskustelussa esillä olevia näkökantoja.
Toivon tutkielmani tarjoavan näkökulmia sosiaalityön käytännön opetuksen, erityisesti asiakastyön taitojen opettamisen kehittämiseen.
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