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Tiivistelmä
Nykyinen yhteiskunta perustuu mielikuviltaan vahvasti yksilökeskeiselle 
näkökulmalle. Kuitenkin toimimme työelämässä yhä suuremmassa määrin 
ryhmissä, sillä tietomäärän kasvun takia yksittäisen ihmisen on mahdotonta 
hallita kaikkea olemassa olevaa tietoa. Näin ollen on tärkeää ymmärtää, mi-
ten uutta tietoa voidaan luoda yhteistyössä muiden vertaisten kanssa. Tästä 
huolimatta aikuisista koostuvan vertaisryhmän uuden tiedon kehittämistä on 
kasvatustieteen näkökulmasta tutkittu suhteellisen vähän.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen 
(LKV) käsitteen pohjalta prosessia, jossa opettajien vertaisryhmät tuottavat 
täydennyskoulutuksessa yhteistä tietoa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös 
sitä, millaisia uuden tiedon kollaboratiivista kehittämistä edistäviä ja estä-
viä tekijöitä on olemassa vertaisryhmässä. Tutkimuksen teoreettisen ytimen 
muodostavat LKV:stä nousevat keskeiset elementit: kollaboraatio, arkitiedon 
ja teoriatiedon yhdistyminen sekä muutos eli yhteisen uuden tiedon tuotta-
minen. Näitä elementtejä on hyödynnetty tämän tutkimuksen osatutkimuk-
sissa ja siten luotu kuvaus aikuisten vertaisryhmän yhteisen tiedon tuottami-
sen prosessista LKV:llä.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman muuttuminen luo opettajil-
le muutoshaasteen, sillä opetuksen pitäisi kehittyä opetussuunnitelmien 
edustamien oppimisteoreettisten näkemysten mukaisesti. Tutkimuksen vi-
deoaineisto kerättiin ryhmäkeskusteluista, joiden tarkoituksena oli kehittää 
kotitalouden aineenopetusta opettajille järjestetyssä opetussuunnitelman 
muuttumiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksessa kehitet-
tiin laadullinen systemaattinen analyysimetodi, jolla toteutettiin litteroidun 
keskusteluaineiston sisällönanalyysi. Analyysin kohteena olivat ryhmien tuot-
tama puhe, erityisesti kehittämispuhe, teoriatiedon liittyminen opetusme-
netelmän kehittämiseen tähtäävään puheeseen sekä kollaboraation laadun 
merkitys kehittämisprosessin onnistumiselle.

Tutkituista ryhmistä yksi kehitti uutta ja eteni lähikehityksen vyöhyk-
keellä. Analyysissa ilmeni, että kehittämisessä teoriatietoa eli oppimiskäsi-
tyksiä hyödynnettiin erilaisin tavoin. Uutta kehittäneen ryhmän opetusme-
netelmien kehittäminen nousi oppimisteoriasta. Ryhmien kollaboraation 
analysoinnin tuloksena luokiteltiin kehittämistä edistävät ja estävät yhteis-
kehittämisen teot. Kollaboraation kehityskaaret toivat ilmi yhteiskehittämis-
tekojen esiintymisen ja havainnollistivat kehittämistä tukevan kollaboraation 
rakenteen. Uuden tiedon tuottamisessa heikommin onnistuneiden ryhmien 
kollaboraatiossa ilmeni rakenne, jossa keskityttiin ideoiden tukahduttami-
seen tai vaihtoehtoisesti vain ideoiden hyväksymiseen. Uutta tietoa tuotta-
neen ja lähikehityksen vyöhykkeellä edenneen ryhmän kollaboraatio koostui 
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ideoiden edelleen kehittämisestä teorian pohjalta, kyseenalaistamisesta ja 
kehitettyjen ideoiden konkretisoinnista.

Tutkimuksen tulosten mukaan LKV:n teoria on sovellettavissa opetta-
jien vertaisryhmän kehittämisen kuvaamiseen ja tutkimiseen. Uutta tietoa 
pystyttiin tuottamaan kehittävän kollaboraation avulla, joka voidaan tutki-
muksen perustella määritellä teoriaa hyödyntäväksi toinen toistensa ideoita 
edelleen kehittäväksi, kyseenlaistavaksi ja konkretisoivaksi vertaisryhmän 
toiminnaksi. Tulosten perusteella uuden tiedon tuottaminen ja asiantuntijana 
kehittyminen voi tapahtua asiantuntijaryhmässä kollaboratiivisena prosessi-
na, sillä vertaiset pystyvät parhaimmillaan organisoitumaan tämän prosessin 
onnistumiseksi. Toisaalta vaikeus tuottaa uutta tietoa uusien työkäytäntöjen 
luomisessa osoittaa järjestetyn täydennyskoulutuksen tarpeellisuuden ope-
tustyön kehittämiseksi. Samalla se osoittaa myös itse täydennyskoulutuksien 
kehittämisen tarpeellisuuden, jotta kaikki ryhmät voisivat onnistua oppimi-
sessa ja kehittää uutta.

Avainsanat: lähikehityksen vyöhyke, kollaboraatio, opettajat, täydennyskoulu-
tus, oppimiskäsitykset, kehittävä kollaboraatio



vii

Abstract
Developmental Collaboration. Teachers’ collaborative 
knowledge creation at the zone of proximal development

Modern-day society is strongly individualistic in its way of acknowledging 
success as an accomplishment of an individual contributor. However, the 
amount of knowledge and sources of knowledge have become so vast that 
gathering, comprehending and processing all the available knowledge alo-
ne has become an insurmountable challenge. To respond to this challenge, 
individuals would do well to pool their skills and thoughts as peers and to 
collaborate in order to achieve and develop new knowledge together. Con-
sequently, it is also important to understand how we create knowledge with 
equal peers and how to arrange a process of collaborative knowledge creati-
on. Nevertheless, in the field of education research, research focusing more 
on the collaborative process of knowledge creation among adult peer groups 
is scarce.

This study focuses on the collaborative knowledge creation of three 
teacher teams during the first session of an in-service education course. The 
theoretical grounds for the study are based on Vygotsky’s concept of the zo-
ne of proximal development (ZPD). In this study, the main aspects of ZPD are 
collaboration, the interconnection between everyday practices and theoreti-
cal knowledge, and the goal of change and new knowledge creation. The stu-
dy applies ZPD to adult learning, namely teacher collaboration, by focusing 
on peer-to-peer collaboration.

Homes and society at large – including its trends and advances in edu-
cation and psychology – provide new knowledge and place new demands on 
learning and teaching. To help teachers to develop their teaching according 
to the demands of the 2004 curriculum, an in-service education course was 
organised for home economics teachers. The in-service education aimed to 
help teachers to learn and create new knowledge and teaching practices. 
The research data for this study came from video recordings of the teachers’ 
group discussions held during the in-service education session. The research 
method developed for this study was a data-driven, systematic qualitative 
analysis of the content of the discussion. The analysis focused on the deve-
loping talk and on finding interconnections between method-developing talk 
and theories of learning with respect to developing new teaching methods. 
Furthermore, the analysis focused on how the quality of collaboration relat-
ed to the success of the teams’ development processes.

The analysis showed that one of the teams successfully created new 
knowledge and was considered to progress in the ZPD. Analysis of the diffe-



viii

rences in the teams’ collaborative actions showed the patterns of collabo-
rative actions to either support or hinder development. Comparison of the 
more successful team’s collaboration trajectory to the less successful teams’ 
collaboration trajectories revealed that the successful team’s collaboration 
consisted of developing ideas further, based on the new learning theories. 
The successful team also challenged and questioned the new ideas it had 
developed, and reified them from time to time to develop them further. The 
other, less successful, teams’ collaboration trajectories showed that they ei-
ther suppressed the development of new ideas or simply accepted the pre-
sented ideas as they were without developing them further.

The research results indicate that the concept of ZPD is applicable in 
describing the development process of teacher (adult) teams. New knowledge 
was created, as defined in this study, through developmental collaboration, 
which this study defines as a theory-based further development of ideas and 
as questioning and reifying ideas in symmetrical peer-to-peer collaboration. 
The results indicate that equals are able to support creative collaboration, as 
the successful team organised itself to create new knowledge. 

Nevertheless, peer-to-peer collaboration may also prove difficult, as 
the other teams’ results demonstrate. Because of these differences between 
the teams, the results also highlight a need for further development in arran-
ging this type of in-service education in order to enable all teams to learn to 
create new knowledge successfully. Finally, this study sheds light on how to 
arrange a collaborative knowledge-creation process among professionals in 
a peer-to-peer setting.

Keywords: Zone of proximal development, Collaboration, Teacher learning, 
In-service education, Learning theories, Developmental collaboration
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Kiitokset
Väitöskirjan aiheeni liittyy vahvasti yhteiseen tiedon tuottamiseen. Vaikka 
väitöskirjatutkimuksen tekeminen on välillä yksinäistä, sitä ei kuitenkaan teh-
dä yksin. Tämä tutkimus ei olisi syntynyt eikä muodostunut juuri tällaiseksi 
ilman yhteisen tiedon tuottamisen prosessia eli monia keskusteluja ja vuoro-
vaikutusta, eikä ilman monien kannustusta.

Minulla on ollut ohjaajina kolme hienoa ihmistä. Olen ohjaajilleni kiitol-
linen kuuntelevasta ja kannustavasta ohjauksesta. Väitöskirjatutkimuksen 
alku on professori Terttu Tuomi-Gröhnin kannustuksessa, joka sai minut koh-
ta valmistuvana maisterina havahtumaan jatko-opintojen mahdollisuuteen. 
Ohjaajana Tertulle kuuluu lämmin kiitos koko väitöskirjatyön ja tutkimuksen 
aloittamisesta omalta osaltani. Kiitän erityisesti teoreettisen kirjallisuuden 
äärelle ohjaamisesta ja arvokkaasta tekstien kommentoinneista vuosien 
varrella. Olet uskonut ja välittänyt uskoa siihen, että aiheeni tutkimisella on 
yhteiskunnallista merkitystä.

Kiitän lämpimästi ohjaajaani yliopistolehtori FT Pirjo Korvelaa niin 
tutkimuksen kuin kotitalousopetuksen asioiden äärellä käydyistä voimaan-
nuttavista keskusteluista sekä erityisesti kannustamisesta ja yhteisestä 
innostuneesta ideoinnista silloin, kun omat ideat ovat tarvinneet tukea tai 
kirjoittaminen uutta energiaa. Myös keskustelut tekstieni ympärillä ovat aut-
taneet kirjoittamaan käsikirjoituksia eteenpäin.  

Ohjaajani ja kustokseni professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen ansait-
see sydämelliset kiitokseni koko väitöskirjatyön ohjausprosessista. Pirita on 
ollut suuressa osassa aloittelevan tutkijan tutustuttamisessa artikkeleiden 
julkaisemisen käytäntöihin. Kiitos Pirita, että innostuit aiheestani ja ana-
lyyseistani ja tulit ohjaajaksi väitöskirjatyön alkaessa. Vielä suurempi kiitos 
kaikesta väitöskirjan viimeistelyyn liittyvistä keskusteluista ja siitä, että kes-
kusteluissamme väitöskirjan valmistuminen on aina ollut näköpiirissä. Olen 
suuresti kiitollinen myös avusta kaikissa yliopistomaailman kiemuroissa.

Kiitän ohjausryhmän jäseniä dosentti Ritva Engeströmiä ja dosentti Jussi 
Silvosta arvokkaista ohjausryhmätapaamisista, joissa on suunnattu väitöskir-
jan kokonaisuuden muodostamista. Kiitän Jussi Silvosta Vygostki-teorioiden 
näkemysten hyödyntämiseen liittyvästä tuesta ja väitöskirjassa tekemieni 
LKV-tulkintojen rohkaisevasta kommentoinnista sekä mielenkiintoisista kes-
kusteluista. Kiitän työni esitarkastajia professori Päivä Atjosta ja professori 
Erno Lehtistä huolellisesta tarkastustyöstä sekä arvokkaista huomioista, jot-
ka tarkensivat ja paransivat käsikirjoitusta monilta osin.

Väitöskirjan tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman rahoitusta. Kiitän 
väitöskirjatyön eri vaiheissa saamastani taloudellisesta tuesta Elli Sunisen 
ja Rachel Trobergin rahastoa. Tutkijakoulupaikka Kasvatuksen, koulutuksen 
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ja oppimisen valtakunnalliseen tutkijakoulu KASVA:n Kehittävä työntutkimus 
ja aikuiskoulutus (KEHTY)– tohtoriohjelmassa mahdollisti pitkän yhtenäisen 
keskittymisen väitöskirjatyöhön sekä pääsyn mielenkiintoisiin seminaareihin. 
Lapuan Naisyhdistystä kiitän saamastani stipendistä. 

Kiitän Kotitalousopettajien liitto ry:tä siitä, että minulla oli mahdolli-
suus hankkia tutkimusaineistoa liiton organisoimasta täydennyskoulutukses-
ta. Kiitos kuuluu myös kaikille täydennyskoulutukseen osallistuneille. Kiitän 
täydennyskoulutuksen johtajaa FT Katriina Sulosta siitä, että sain mahdolli-
suuden osallistua koulutukseen tutkijana ja siten konkreettisen tilaisuuden 
kerätä tutkimukseni aineiston.

Minulla on ollut ilo kuulua Piritan luotsaamaan Käsi-tohtori -seminaa-
riryhmään. Seminaarilaisten kanssa käydyt keskustelut ja vertaiskommentit 
ovat auttaneet työni kehittymisessä ja edistymisessä, lämpimät kiitokseni 
teille kaikille. Itse olen saanut tutustua ja myös perehtyä käsityötieteen ja 
design-tutkimuksen maailmaan kasvatustieteen ohella. Sydämellinen kiitos 
sinulle Tarja-Kaarina Laamanen sekä teille Kaisa Hyrsky ja Anna Kouhia ystä-
vyydestä sekä väitöskirjapolun jakamisesta

Kotitalousopettajan koulutus on tarjonnut tärkeän yliopistoyhteisön. 
Kiitän koulutuksen henkilökuntaa sekä kaikkia koulutuksen jatko-opiskelijoita 
monista värikkäistä ja mielenkiintoisista keskusteluista kotitalousopettajan 
koulutuksen kahvihuoneessa vuosien varrella. Keskusteluiden avulla työ-
päivä on piristynyt ja maailma parantunut. Marja Seppinen, Marjo Partanen, 
Marko Hölttä, Liisa Haverinen ja Sari Kivilehto, kiitos siitä, että otitte aloit-
televan tutkijan välittömästi osaksi päivittäistä yhteisöä. Työhuonetovereita, 
Silpa-Maria Pöntistä, Helena Hällströmiä ja Sari Kivilehtoa, kiitän hauskasta 
akateemisesta yhteiselosta huoneissamme. Arjen tutkimuksen pienryhmää 
sekä Interplay-tutkimusprojektin jäseniä kiitän tutkimuskirjoa näkyväksi teh-
neistä seminaareista ja oman tutkimukseni eri vaiheiden kommentoinneista.

Kiitän Toiminnan, tutkimuksen ja kehityksen tutkimusyksikön (CRADLE) 
2010 vuosikurssin tohtoriopiskelijoita ja henkilökuntaa mielenkiintoisista tut-
kimuksentäyteisistä keskusteluista. Auli Pasasta kiitän sekä keskusteluista 
että huolenpidosta. Cradlen myötä tutustuin Maria Nuottokariin ja Ulla Ryy-
näseen, olemme iloinneet yhdessä ja tukenne on merkinnyt paljon myös han-
kalina hetkinä. Leena Käyhköä kiitän inspiroivista keskustelusta ja väitöskir-
jatyön loppuvaiheiden myötäelämisestä. Olemme tuulettaneet ja liputtaneet 
kotitalousopetusta paitsi keskusteluissa, myös konkreettisesti kirjaprojektin 
muodossa.

Ystävääni Marko Hölttää kiitän korvaamattomista kasvatustieteellisistä 
keskusteluista sekä tekstien välittömästä kommentoinnista, jonka läheinen 
työyhteisömme on mahdollistanut. Olet ollut tärkeässä osassa tekstien vä-
littömänä kommentaattorina, mutta myös kuuntelijana ja tukijana niin myrs-
kyissä kuin iloissakin tutkijaelämän eri vaiheissa, mistä lämpimät kiitokseni. 
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Suurkiitos myös kuvioiden muokkaamisesta ja sähköiseksi saattamisesta se-
kä väitöskirjan huolellisesta taittamisesta.

Tutkimustyö ja väitöskirjatutkimuksen tekeminen vaatii vastapainok-
seen vapaa-aikaa, läheisiä ja ystäviä; juhlaa ja arkea. Kiitos kaikille ystävilleni 
sekä serkuilleni Kirsille ja Tuulalle että kummeilleni Ainolle ja Kaarlolle myö-
täelämisestä ja kiinnostuksesta väitöskirjaprosessiani kohtaan sekä myös sii-
tä kaikesta muusta elämästä, tapaamisista ja juhlista, jotka ovat tasapainot-
taneet tutkimuksentäyteisiä vuosia. Erityisesti haluan kiittää ystävääni Marja 
Väärälää ystävyydestä ja kaikesta tuesta ja sanattomastakin ymmärryksestä 
monien elämän asioiden äärellä. Kiitän myös tutkimusavustajana toimimises-
ta videoaineiston keräämisessä. Ystävääni Riikka Tarsaa kiitän sekä ystävyy-
destä väitöskirjaprosessin aikana että maailmaa ja kotitalousopetusta paran-
tavista inspiroivista keskusteluista. Kiitos myös kiinnostuksesta tutkimustani 
kohtaan, työni lukemisesta ja kommentoinnista. 

Lämpimimmät kiitokset osoitan perheelleni. Kiitän vanhempiani sekä 
veljiäni ja kälyjäni kiinnostuksesta ja arvostuksesta sekä mahdollisuudesta 
olla osa jotakin pysyvää, jossa tekemisen ja keskustelujen tuoksinassa on 
kyse välittämisestä, ja joka tarjoaa monenlaisia perspektiivejä elämään. Kii-
tän veljeäni Jaakkoa myös tutkimusavustajana toimimisesta videoaineiston 
keräämisessä. Vanhempiani Pirkko ja Jorma Kuusisaarta kiitän inspiroivasta 
kasvuympäristöstä sekä kasvatuksestani, josta olen voinut ammentaa var-
muutta tekemisiini ja rohkeuden ihmetellä, kysellä ja vaikuttaa. Sydämellinen 
kiitos kaikista niistä sanoista ja teoista, jotka ovat kantaneet eteenpäin vai-
keinakin hetkinä. Kaunis kiitos kannustuksesta opiskeluun ja siitä, että olette 
kannustuksellanne antaneet minulle uskoa itseeni.

Kaikkein suurin ja sydämellisin kiitos kuuluu rakkaalle puolisolleni Ju-
hamatille korvaamattomasta tuesta ja rohkaisusta sekä kaikesta kotitalou-
teemme ja hyvinvointiini liittyvästä huolehtimisesta väitöskirjan tekemisen 
vuosina. Kiitos, että olet aina tarvittaessa jaksanut keskustella työstäni ja 
kommentoida työni lukemattomia eri versioita. Kiitän myös videoaineiston 
keräämiseen liittyvästä avusta. Suuri kiitos siitä, että olet ollut tukenani sit-
keästi koko väitöskirjaprosessin ajan ja luonut uskoa tämän prosessin val-
mistumiseen. Innostuksesi tutkimusaihettani kohtaan sekä luja usko minuun 
tutkijana ovat kantaneet minua läpi väitöstutkimusvuosien. Omistan väitös-
kirjan kummitädilleni Siskolle, joka on iloisella ja vahvalla persoonallaan ja 
läsnäolollaan välittänyt kykyä ihmetellä maailmaa ja kyseenalaistaa vallitse-
via käsityksiä lapsuudestani saakka.

Helsingin Kulmakadulla 14.4.2016
Hanna Kuusisaari
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1  JOHDANTO

Nykyinen yhteiskunta perustuu mielikuviltaan vahvasti yksilökeskeiselle nä-
kökulmalle. Juhlimme mielellämme sankareina juuri yksilöitä, jotka liittyvät 
eri alojen yksittäisiin läpimurtoihin ja jotka katsotaan merkittäviksi. Tätä pe-
rintöä korostetaan esimerkiksi Nobelin palkinnolla, jolla nostetaan jalustalle 
lähihistorian tieteen läpimurtoja juuri yksilöiden kautta. Myytti yksittäisistä 
ihmisistä, jotka omilla kyvyillään mullistavat maailmaa, elää vahvana niin tie-
teessä kuin koko yhteiskunnallisessa ajattelussa. 

On luonnollista, että aluksi tutkimuksissa on keskitytty yksilöön, koska 
yksilönkehitystä ei ole ymmärretty. Kasvatustieteen perusteorioiden kehit-
täjistä muun muassa Vygotsky ja Piaget ovat kehityspsykologeina tutkineet 
yksilöitä ja erityisesti lapsia, koska lapset tarjosivat selkeästi rajatun psyko-
logisen ympäristön tutkia, kuinka oppiminen tapahtuu. Heidän esittämänsä 
teoriat olivat yksilö- ja lapsikeskeisiä, ja näiden teorioiden pohjalta syntynyt 
uusi tutkimustraditio on ollut vastaavasti yksilö- ja lapsikeskeistä.

Vaikka ajattelun kehittyminen lapsena ja yksilönä onkin tärkeää, se on 
ajallisesti vain pieni osa oppimisesta ja ajattelusta, jota tapahtuu aikuisuu-
dessa. Tietomäärän kasvu on lisännyt tarvetta yksilöiden tiedolliselle eri-
koistumiselle, sillä yksittäisen ihmisen on yhä vaikeampi hallita kaikkea ole-
massa olevaa tietoa. Ymmärrämme samalla yhä paremmin, että myös aikansa 
tieteen sankarit kävivät aiempiin tieteellisiin teorioihin tutustumisen lisäksi 
keskusteluja aikalaistensa kanssa rakentaakseen paremman teoriansa maail-
masta (John-Steiner, 2000). Nykyisin niin tutkimusryhmissä kuin yrityksissäkin 
työskentely on usean ihmisen kanssakäymistä: vuorovaikutteista yhteistyötä. 
Esimerkiksi tietotekniikan alan yrityksiin on otettu jopa nykyään suositeltuja 
ketteriksi menetelmiksi kutsuttuja tapoja rakentaa ryhmiä, jotta oletettavasti 
päästäisiin parhaisiin tuloksiin. Tämä kaikki korostaa tarvetta ymmärtää, mi-
ten aikuisista koostuva vertaisryhmä oppii, kehittyy ja luo uutta.

Aikuisista koostuvan vertaisryhmän kehittämistä on kasvatustieteen 
näkökulmasta tutkittu suhteellisen vähän. Osittain tähän varmasti on vaikut-
tanut aiemmin mainittu tutkimustraditio, joka on keskittynyt nimenomaan 
yksilöön ja lapsiin; metodeja aikuisten tutkimukseen ryhmätasolla ei ole ollut 
valmiina.  Sinänsä tämä on yllättävää, koska esimerkiksi Vygotski itse ei ole 
millään lailla sulkenut pois lähikehityksen vyöhykkeen soveltamista aikuisiin 
vertaisten ryhmätasolla. Toinen vaikuttava tekijä aikuisten vertaisryhmien 
tutkimukseen lienevät hierarkiat työpaikoilla ja opettaja- tai johtajavetoinen 
työskentely, jolloin yhteistyö ei ole symmetristä. Tämä tutkimus täyttääkin ai-
kuisten vertaisryhmän tutkimuksen aukkoa soveltamalla lähikehityksen vyö-
hykettä sen tutkimiseen, kuinka opettajista koostuva aikuisten vertaisryhmä 
luo uutta tietoa teoriatiedon pohjalta. 
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Opetuksen kehittäminen ja opettajana kehittyminen kuuluvat opetta-
jan professioon. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden muutos 
on aina erityinen sysäys ja vaatimus opetuksen sisältöjen ja menetelmien 
aktiiviseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Perusopetuksen opetussuunnitel-
mia on peruskoulun olemassaolon aikana muutettu noin kymmenen vuoden 
välein. Myös oppimisteoreettiset muutokset ovat olleet huomattavia: be-
havioristisesta oppimiskäsityksestä on siirrytty konstruktivismiin ja sosio-
kulttuuriseen tulkintaan oppimisesta ja kehittymisestä (Julkaisu I; ks. myös 
Malin, 2011, s. 19–23). Opetuksen kehittäminen ja kehittämisen tukeminen on 
ajankohtaista, sillä opetussuunnitelmamuutos on jälleen kerran käsillä. Uu-
det perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS, 2014) tulee ottaa 
käyttöön alkaen vuosina 2016–2017.

1.1 Opettajien täydennyskoulutus opetuksen kehittämisen  
 tukena

Opettajankoulutusta Suomessa kehitetään vastaamaan yhteiskunnasta nou-
sevia tarpeita, mutta täydennyskoulutuksen järjestämisen taustalta ovat kui-
tenkin puuttuneet perusperiaatteet ja yleinen sisällön, keston ja tavoitteiden 
malli (Helin, 2014, s. 3–4.) Opettajien täydennyskoulutuksen systematisointi 
olisi tarpeen ammatillisen osaamisen sekä opetuksen järjestelmälliseksi ke-
hittämiseksi. Ratkaisuksi on ehdotettu jatkumomallia, joka on kehitetty ver-
taamalla kansainvälisiä ammatillisen kehittymisen täydennyskoulutusmalleja 
ja Suomen tulevaisuuden täydennyskoulutustavoitteita (Helin, 2014). Mallissa 
tutkimussuuntautunut jatkumo, työelämän käytännön tarpeisiin liittyvä jat-
kumo sekä kumppanuuspainotteinen ja päivitysjatkumo mahdollistaisivat 
opettajien jatkuvan tietojen päivittämisen (Helin, 2014).

Suomalaisten opettajien täydennyskoulutukseen osallistuminen on 
kuitenkin vähentynyt, ja koulutusjaksot ovat yleisimmin lyhyitä (Kiviniemi, 
2008). Luokan- ja aineenopettajien täydennyskouluttautuminen näyttää koh-
distuneen vuosina 1998–2005 erityisesti opetussuunnitelmiin, sillä eniten 
täydennyskoulutusta oli tutkimuksen mukaan saatu seuraavilta aihealueilta: 
opetussuunnitelman perusteet, aine- ja alakohtainen opetussuunnitelma, 
opetettavaan aineeseen liittyvä koulutus, oppilaitoskohtainen opetussuunni-
telma sekä kunnallinen opetussuunnitelma (Kiviniemi, 2008, s. 324). Opetus-
suunnitelman soveltamiseen käytännössä, opetusmenetelmien ja opetuksen 
työtapojen kehittämiseen tai oppimisteoreettiseen tietoon liittyvää koulu-
tusta ei Kiviniemen (2008) mukaan ole toteutettu, tai opettajat eivät ole osal-
listuneet sellaiseen.

Opettajien täydennyskoulutuksia tutkinut Helin (2014) on tutkimukses-
saan analysoinut työelämän tarpeita täydennyskoulutukselle. Haastatellut 
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opettajat pitivät tärkeinä täydennyskoulutuksen elementteinä muun muassa 
akateemisen tutkimustiedon hyödyntämistä, sitä, että koulutus perustuu va-
paaehtoisuuteen, sekä sitä, että koulutukset järjestää yliopisto, joka on myös 
tärkeä yhteistyökumppani. Täydennyskoulutuksen jatkumossa nähtiin tärkeä-
nä yhteisöllisyys ja mentorointi. Opetusmenetelmällisesti tärkeänä pidettiin 
yhteistyötä korostavia työtapoja. Helin (2014) toteaa myös, että opettajien 
puheissa nousee esiin tarve koulutukselle, joka tuottaisi käytäntöön sovel-
lettavissa olevaa osaamista. Opettajille asiantuntijuuden kehittämisen kou-
lutuksellinen jatkumo täydennyskoulutuksena on tärkeä työuran aikana (Kivi-
niemi, 2008, s. 319–320; Helin, 2014, s. 3–6). Opettajien täydennyskoulutuksien 
kehittäminen on tarpeen erityisesti, kun opettajat ohjaavat lapsia ja nuoria 
tulevaisuuteen, ajatteleviksi ja osaaviksi jatkuvaa ja nopeaa uuden oppimista 
vaativan yhteiskunnan kansalaisiksi (Eteläpelto & Collin, 2004, s. 234). Helin 
(2014, s. 163) toteaakin, että ”täydennyskoulutuksen välttämättömyys kasvaa, 
sillä opettaja ei voi olla ajastaan jäljessä ja opettaa asioita tai käyttää mene-
telmiä, joista aika on jättänyt”.

Tämä tutkimus esittelee akateemisen täydennyskoulutuksen, jossa to-
teutui erityisesti yhteistyö tavoitteellisen yhteisen tiedon tuottamisen pe-
rustana. Tämän ohella täydennyskoulutuksessa toteutuivat vapaaehtoinen 
osallistuminen, yliopistokumppanuus, koska yliopisto tarjosi koulutuksen 
sisällön, tutkimusperustaisuus, jolla koulutus tähtäsi innovaatioihin, sekä tar-
koitus kehittää käytäntöä työelämän tarpeisiin (vrt. Helin, 2014, s. 92 taul. 7). 
Tutkimuksen kontekstina oleva kotitalouden aineenopettajille järjestetty täy-
dennyskoulutus vastasi näin ollen melko kattavasti sekä kansainvälisiä että 
suomalaisia periaatteita ja tarpeita opettajien täydennyskoulutukselle.

1.2 Kotitalousopetuksen kehittäminen tutkimuksen  
 kontekstina

Yhteiskunnan ja kotitalouksien muututtua tarve kotitalouden, yhteiskunnal-
lisen tieto- ja taitoaineen, kehittämiselle on ilmeinen. Kotitalousopetuksella 
voidaan suunnata kotitalouksien toimintaa. Kotitaloudet muodostavat yhteis-
kunnan, joten siksi kotitalouden aineenopetus vaikuttaa tulevaisuuden yh-
teiskuntaan, talouteen ja kotitalouksien hyvinvointiin. Tutkimukseni kohteena 
oleva täydennyskoulutuskurssi on yksi tapaus kotitalouden aineenopetuksen 
kehittämisessä. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kotitalousopetuksen kehit-
täminen asemoituu akateemisen opettajankoulutuksen, kotitaloustieteen, 
suomalaisen yhteiskunnan muutoksen ja koulun, erityisesti kotitalousoppiai-
neen, vuorovaikutukseen.

Suomalainen akateeminen opettajankoulutus (ks. Kansanen, 2011) antaa 
opettajuudelle sekä opetuksen ja koulun kehittämiselle pedagogiset ja tutki-
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mukselliset perustiedot ja taidot. Tutkimukseen perustuva opettajankoulutus 
antaa suomalaisille opettajille asiantuntijuutta käyttää tutkimusta hyväksi 
omassa työssään, ja toisaalta tutkiva ote opettajan työssä tarkoittaa oman 
opetuksen kehittämistä, opetuksen ongelmien ratkaisua ja uuden tiedon 
ja osaamisen tuottamista. (Kansanen, 2011.) Kotitalouden aineenopettajan 
kelpoisuuden tuottaa ylempi korkeakoulututkinto eli maisterintutkinto, jo-
ka koostuu kotitaloustieteen opinnoista sekä kasvatustieteen opinnoista, 
jotka sisältävät opettajan pedagogiset opinnot. Kotitalouden aineenopetta-
jia koulutetaan Suomessa kolmessa eri yliopistossa: Helsingin yliopistossa, 
Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa. Kotitalouden aineenopettajien 
koulutus järjestetään useimmista muista aineenopettajankoulutuksista poi-
keten opettajankoulutusohjelmissa, joissa kotitaloustiede, kasvatustiede 
ja ainedidaktiikka yhdistyvät opiskelun aikana. Harjoittelut sekä tutkimus-
opinnot kietoutuvat yhteen ja sijoittuvat koko opiskeluaikaan. Tällä tavoin 
pyritään aineenhallinnan ja pedagogiikan vahvaan liittoon, toisin sanoen op-
piaineen sisältöjen ja opetusmenetelmien tarkoituksenmukaiseen yhteyteen. 
Kotitalousopettajan koulutus on laaja-alainen, ja se antaa valmiudet sijoittua 
työmarkkinoilla opettajan työn lisäksi myös tutkimus-, asiantuntija- ja kehi-
tystehtäviin.

Kotitalousopettajan koulutuksissa opiskellaan kasvatustieteen ohel-
la kotitaloustiedettä, jota luonnehtii laaja-alaisuus, nykyisin ajankohtainen 
monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja tutkimuksellisuus (Kivilehto 2011, s. 8–9). 
Kotitaloustiede selvittää kotitalouteen ja kotitalouden toimintaan liittyviä 
ilmiöitä ja niiden teoreettisia perusteita. Kotitaloustieteen tarkastelualuei-
na ovat esimerkiksi kotitalous yhteiskunnallisena toimijana, perheiden arki, 
kuluttajuus, kansalaisuus ja kestävä kehitys sekä asuminen, ruoka, talous, 
teknologia ja ympäristö. Kasvu ja kehitys inhimillisenä toimintana on myös 
itsestään selvästi kotitaloudessa tapahtuva ilmiö. (Ks. Turkki, 2001.) Kotitalo-
ustieteen parissa tutkitaan aktiivisesti oppimista ja oppimisen edellytyksiä. 
Esimerkkejä tästä ovat väitöskirjat. Kivilehto (2011) tutki väitöskirjassaan, mil-
laisen lähtökohdan kotitalousopetus tarjoaa ajattelun kehittymiselle.  Malin 
(2011) puolestaan tutki kotitalouden opetustiloja ja niiden vuorovaikutusta 
tukevaa rakentamista ja Venäläinen (2010) monikulttuurisen kotitalousope-
tuksen vuorovaikutustilanteita. Käyhkö (2015) tutki tuoreessa väitöskirjassaan 
yrittäjyyskasvatusta koulun ja yhteiskunnan välisen suhteen näkökulmasta 
oppimisteoreettisena kysymyksenä.

Kotitalous peruskoulun oppiaineena on laaja-alainen ja yhteiskunnalli-
nen. Kotitalousopetuksessa käsitellään jokaista ihmistä lähellä olevia asioita, 
kuten yksilöä, perhettä, kotia sekä näiden yhteyksiä yhteiskuntaan. Kotitalo-
us-oppiaine auttaa selviytymään käytännön ongelmien tasolla yhteiskunnas-
sa, joka monimutkaistuu ja monimuotoistuu. (Turkki, 1990, s. 33.) POPS 2004 
määritteli kotitalousoppiaineen keskeisiksi sisällöiksi tarkemmin seuraavat 
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aihealueet: perhe ja yhdessä eläminen, ravitsemus ja ruokakulttuuri, kulutta-
ja ja muuttuva yhteiskunta sekä koti ja ympäristö. Oppiaineessa perehdytään 
moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyk-
siin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä 
muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. (POPS, 2004, s. 252–253.) Uudes-
sa, vuonna 2016 voimaan tulevassa Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 
(POPS, 2014) kotitalous-oppiaineen tehtäväksi kuvataan kodin arjen hallinnan 
sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämien tietojen, 
taitojen ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Keskeisiksi sisältöalueiksi mää-
ritetään asuminen ja yhdessä eläminen, joihin sisältyvät yhdessä elämisen, 
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymi-
nen, kuluttaja- ja talousosaaminen kodin kontekstissa sekä ruokaosaaminen 
ja ruokakulttuuri (ks. POPS, 2014, s. 437). 

Perusopetuksen kotitalouden oppitunneilla toiminta on tyypillisesti 
vuorovaikutteista ja neuvottelevaa, oppilaat opiskelevat tietoja ja taitoja 
ryhmissä, joissa on erilaisia kokoonpanoja (Venäläinen 2010; Kivilehto 2011). 
Käsitteellisen aineksen osuus on suuri, ja oppiaineen rikkaus on soveltavan 
tiedon tuottaminen sekä tiedon soveltaminen monilta osin käytäntöön. Tai-
dot ymmärretään laajasti: niitä ovat tiedonhankinta- ja tiedon soveltamis-
taidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja käytännön taidot. Lisäksi tiedon 
kriittinen arviointi ja ajattelun taitojen kehittäminen ovat keskeisiä peruskou-
lun kotitalouden aineenopetuksessa. Yhteiskunnan ajankohtaisten ilmiöiden 
seuraaminen ja vastuulliseen arjen, ympäristön, teknologian ja kulttuurin 
hallintaan kasvaminen luonnehtivat kotitalousopetuksen ydintä.

Tutkimukseni kontekstina oleva täydennyskoulutus järjestettiin kotita-
louden aineenopettajille. Täydennyskoulutuksen järjestivät Kotitalousopetta-
jien liitto ja Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen ko-
titalousopettajan koulutus (nyk. Opettajankoulutuslaitos, kotitalousopettajan 
koulutus) vuosien 2005–2006 aikana. Täydennyskoulutuksen tavoitteena oli 
luoda uusia ideoita ja käytäntöjä kotitalousopetuksen kehittämiseen yhteis-
toiminnallista työtapaa käyttäen. Täydennyskoulutuksen järjestämisen taus-
talla oli ajatus siitä, että kotitalouden aineenopettajien tulisi kehittää omaa 
toimintaansa vuonna 2004 voimaan tulleiden perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden sekä uusien oppimiskäsitysten ja tietoyhteiskunnan 
haasteiden vuoksi. Tausta-ajatuksena oli, että tähän tarvitaan uusia ideoita 
ja uuden tiedon tuottamista. Täydennyskoulutuksessa opettajien haasteeksi 
asetettiin luoda kotitalousopetukseen uusia (konstruktiiviseen ja sosiokult-
tuuriseen oppimiskäsitykseen perustuvia) menetelmiä ja käytäntöjä, joita 
POPS 2004 korosti. Uuden oppimisen ja opetuksen kehittämisen välineeksi 
täydennyskoulutuskurssilla tarjottiin tietoa oppimiskäsityksistä ja perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteista.
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1.3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Tämän kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen tavoitteena on 
tarkastella yhteisen tiedon tuottamisen prosessia Vygotskin (1978, s. 84–91) 
lähikehityksen vyöhykkeellä (LKV), ja tutkimus perustuu teoreettisilta lähtö-
kohdiltaan Vygotskin sosiokulttuuriseen teoriaan. Tutkimuksessa keskitytään 
analysoimaan edellä mainitun täydennyskoulutuskurssin yhden lähiopetus-
jakson aikana tapahtuvia ryhmäkeskusteluja. Tutkimus osallistuu kolmella 
julkaisulla (I, II ja III) opettajien oppimisen tutkimuksen kentälle. 

Vygotskin (1978; 1987) mukaan korkeampien mentaalisten toimintojen 
lähtökohta on sosiaalinen. Tällöin kognitiivisia taitoja ja uutta tietoa kehite-
tään vuorovaikutuksessa, yhteistyössä keskustellen. Vygotskin ajattelutavan 
mukaan opetuksen ja koulutuksen tulee tuottaa uutta tietoa ja muutosta, mi-
kä tapahtuu sosiaalisessa ympäristössä kielen ja puheen avulla (Moll, 1990, s. 
12). Teoriatiedon ja kokemuksellisen arkitiedon hedelmällinen yhdistyminen 
on Vygotskin (1987, s. 193, 219) mukaan uuden tiedon luomisen lähtökohta. Vy-
gotskin lähestymistapa korostaa sosiaalisen kontekstin merkitystä ajattelus-
sa. Lähestymistapa luo teoreettista ja metodologista mielenkiintoa ja antaa 
merkityksen tutkimukselle, joka selvittää koulutuksen avulla mahdollisesti 
tapahtuvaa muutosprosessia ja uusia ajattelun malleja. (Moll, 1990, s. 2.)

Vygotskin tuotannon keskeisiä ajatuksia yhdistää juuri lähikehityksen 
vyöhykkeen käsite. LKV liittää yhteen Vygotskin teorian keskeiset näkemyk-
set: sosiaalinen toiminta ja kulttuuriset käytännöt ovat ajattelun lähteitä, 
välittyneisyys on tärkeä elementti ihmisen psykologisessa toiminnassa, pe-
dagogiikka on merkityksellistä kehittymiselle ja yksilöllä ja sosiaalisuudella 
on erottamaton yhteys (Moll, 1990, s. 15).  

Tutkimukseni kietoutuu lähikehityksen vyöhykkeen käsitteeseen kolmel-
ta taholta. Ensimmäiseksi kotitalouden aineenopettajille järjestetty täyden-
nyskoulutuskurssi järjestettiin Vygotskin (1978; 1987) kulttuurihistoriallisen 
teorian pohjalta kehittynyttä sosiokulttuurista lähestymistapaa noudattaen. 
Toiseksi tutkimusongelmat jakautuvat Vygotskin teorian elementteihin: sosi-
aalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaan tavoitteelliseen yhteistyöhön eli 
kollaboraatioon, arkitiedon ja teoriatiedon hedelmälliseen vuorovaikutuk-
seen sekä muutokseen ja uuden tiedon tuottamiseen tavoitteeseen (Moll, 
1990). Ja kolmanneksi tutkimuksen tulokset rakentavat kuvaa kehittävästä 
toiminnasta lähikehityksen vyöhykkeellä.

Oppimisen ja uuden kehittämisen tavoitteista tulee sosiokulttuurisessa 
oppimiskäsityksessä oppijan tai ryhmän lähikehityksen vyöhyke. Täydennys-
koulutuskurssilla opettajaryhmien lähikehityksen vyöhykkeen asetti täyden-
nyskoulutuksen opetusmenetelmien kehittämistavoite. Sosiokulttuurisen 
tutkimusperinteen mukaisesti tutkittava ilmiö sidotaan kulttuuriseen ja 
historialliseen muutokseen; tässä tutkimuksessa sosiokulttuurisen konteks-
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tin muodostavat peruskoulun opetussuunnitelmien (1970, 1985, 1994, 2004) 
edustamat oppimiskäsitykset: behaviorismi, humanismi, konstruktivismi ja 
sosiokulttuurinen lähestymistapa, voimassa oleva POPS 2004, koulutuksen 
osanottajien työ eli kotitalousopetus ja järjestetty täydennyskoulutus. 

Oppiminen nähdään tässä tutkimuksessa kehittämisenä ja uuden tie-
don tuottamisena. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka opetuksen ke-
hittämistä voidaan tukea opettajien täydennyskoulutuksessa yhteisen tiedon 
tuottamisen prosessissa. Tutkimuksen kohteena ollut täydennyskoulutus 
sijoittui aikaan, jolloin edellinen vuoden 2004 valtakunnallinen opetussuun-
nitelmamuutos oli ajankohtainen. Näin ollen tutkimus tuottaa tietoa kollabo-
ratiivisesta uuden tiedon tuottamisesta ja tukee opetuksen kehittämistä, kun 
uusia vaatimuksia ilmaantuu.

Täydennyskoulutukseen osallistuneilla opettajilla oli monipuolista ko-
kemustietoa omasta työstään, kun taas järjestetty täydennyskoulutus pyrki 
tarjoamaan uutta teoreettista tietoa. Teoriatiedon ja kokemuksellisen arki-
tiedon hedelmällinen yhdistyminen on Vygotskin (1987, s. 193, 219) mukaan 
uuden tiedon luomisen lähtökohta. Oppimiskäsityksiin perehtyminen oli 
järjestetyn täydennyskoulutuksen keskeinen teoreettinen sisältö. Silloin voi-
massa olleesta opetussuunnitelmasta (POPS, 2004) nousevat oppimiskäsityk-
set, erityisesti konstruktivismi ja sosiokulttuurinen oppimiskäsitys, edustivat 
uutta teoriatietoa. Täydennyskoulutuksessa teoriatietoa tarjottiin opetuksen 
kehittämisen välineeksi.

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus muodostuu kahdesta osasta, alkuperäisistä julkaistuista tutkimus-
artikkeleista ja tästä yhteenveto-osasta. Tutkimukseni teoreettisen ytimen 
muodostavat Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen teoriasta nousevat ele-
mentit: kollaboraatio, arkitieto ja teoreettinen tieto sekä yhteisen uuden tie-
don tuottaminen sekä puheen merkitys kehittämisessä. Näitä tarkastellaan 
tarkemmin luvuissa kaksi ja kolme. Kokoavat tutkimuskysymykset sekä jo-
kaisen tutkimusartikkelin omat tutkimuskysymykset esitellään luvussa neljä. 
Tutkimuskohteen konteksti, opettajien ryhmäkeskusteluista muodostuva tut-
kimuksen videoaineisto ja aineiston laadullisen sisällönanalyysimenetelmän 
kehittäminen esitetään luvussa viisi. Luvussa kuusi tarkastellaan tuloksia. 
Tutkimusta arvioidaan ja tuloksien merkitystä puolestaan pohditaan luvussa 
seitsemän.



8

2  LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE TEOREETTISENA  
 LÄHTÖKOHTANA

Lähikehityksen vyöhyke käsitteellistää sitä täydennyskoulutuksen osanot-
tajien oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen prosessia, jossa he pyrkivät 
saavuttamaan kehittämistavoitteensa. Uuden tiedon ja opetusmenetelmien 
kehittäminen mahdollistuu vuorovaikutukseen perustuvassa kollaboraatios-
sa, jossa kohtaavat kokemuksellinen arkitieto ja uusi teoriatieto.

Tässä luvussa tarkastellaan Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen (LKV) 
käsitettä, sen tulkintoja ja kehitystä sekä keskeisiä elementtejä. Näitä ovat 
tässä tutkimuksessa erityisesti teoria- ja arkitieto, välittyneisyyden käsitteen 
tuoma puheen merkitys kehittämiselle sekä uuden kehittäminen.

2.1 Lähikehityksen vyöhykkeen käsite

Psykologiassa ja erityisesti kehityspsykologian parissa Vygotskin teoriaa ja 
käsitteitä on hyödynnetty lasten yksilönkehityksen tutkimuksessa sekä mie-
len kehittymisen että kognitiivisten valmiuksien ja kykyjen kehityksen tutki-
miseen, mihin Vygotskin teorian kehittely keskittyi. Kasvatustieteen kentässä 
sen sijaan Vygotskin ajatuksiin pohjautuva sosiokulttuurinen lähestymistapa 
ja erityisesti myös LKV:n käsite ovat kytkeytyneet yhteistyössä oppimiseen 
ja uuden tiedon tuottamiseen. Tässä tutkimuksessa rajaudutaan pääasiassa 
kasvatustieteelliseen perinteeseen ja tutkitaan opettajien yhteisen tiedon 
tuottamisen prosessia. Siten psykologinen lapsen yksilönkehityksen tarkas-
telu LKV:n käsitteen yhteydessä on rajattu pois. Samoin olen rajannut tar-
kastelun ulkopuolelle Vygotskin tuotantoon liittyvät kehityspsykologiset de-
batit dualismista mielen ja yksilönkehityksen yhteydessä. Vygotski kuitenkin 
sanoutui irti dualismista: hänen näkemyksensä maailmasta oli dialektinen 
(Van der Veer & Valsiner, 1991, s. 392; Daniels, 2001, s. 36). Kaiken kaikkiaan Vy-
gotskyn lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen pohjalta on kirjoitettu kansain-
välisesti paljon. Kuitenkin tämän tutkimuksen kontekstiin liittyvää relevanttia 
tutkimusta on ratkaisevasti vähemmän, sillä pääosa tutkimuksista kohdistuu 
luonnollisesti lapsiin ja siten lapsen ja vanhemman tai opettajan väliseen 
vuorovaikutukseen, luokkahuoneessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen tai 
ongelmanratkaisuun. Tiivistetysti voidaan sanoa tutkimuksen kohdistuvan 
opetukseen, myös aikuisten.  Aikuisten oppimisessa fokus on usein kielen 
oppimisessa tai tuetussa, mentoroidussa vuorovaikutuksessa vertaiskollabo-
raation sijaan.

Lähikehityksen vyöhyke on yksilön tai yhteisön suorituskyvyn ja osaami-
sen ylärajalla oleva dynaaminen vyöhyke, jossa älykäs toiminta kehittyy (Vy-
gotsky, 1978, s. 84–91). Tehtävä, joka on liian vaikea ratkaista nykyisillä tiedoil-
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la, taidoilla ja älyllisillä resursseilla, voidaan ratkaista yhteistyössä muiden 
kanssa tai muiden avustuksella. Ihminen pystyy ulkoisten tukirakenteiden 
avulla suorittamaan älyllisesti vaativampia toimintoja kuin ilman niitä. Oleel-
lista oppimisen ja ajattelun kehittymisen kannalta on yksilön vuorovaikutus 
toisten ja ympäristön kanssa. (Vygotsky, 1978, 1987.) Lähikehityksen vyöhyk-
keellä yksilö luo välineiden ja kielen avulla aktiivisesti yhteyden ympäristön 
ja oman toimintansa välille. Sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla kulttuurisia 
välineitä käyttämällä oppiminen muuttuu yksilön sisäiseksi prosessiksi. Vy-
gotskin (1978, s. 56–57) mukaan yksilö oppii kahdella tasolla: ensin sosiaali-
sella ja vasta sitten yksilön omalla psykologisella tasolla.

Toisin kuin individualistiset lähestymistavat, Vygotskin lähestymistapa 
korostaa sosiokulttuuristen voimien tärkeyttä oppimisessa ja kehittymisessä. 
Lähikehityksen vyöhyke on yksi käytetyimmistä Vygotskin käsitteistä, mutta 
silti huonosti ymmärretty. Tämä johtuu osittain siitä, että Vygotski itse käytti 
LKV:n käsitettä kolmessa eri yhteydessä: ensiksikin selittämään lapsen psy-
kologisten toimintojen kehittymistä, toiseksi selittämään lasten yksilöllisten 
ja avustettujen suoritusten eroja ja kolmanneksi metaforana tilasta, jossa 
yksilön arkikäsitteet ja teoriatieto kohtaavat välittyneisyyden kautta. Oppimi-
sen yhteydessä keskeistä LKV:llä ovat välittyneisyys ja psykologiset välineet. 
(Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003, s. 2–3.) 

Lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen merkitystä ja sen liittymistä op-
pimiseen ovat nykytutkijat luonnehtineet tai määrittäneet monin eri tavoin. 
Del Rio ja Álvarez (2007) pitävät LKV:tä välineenä, jonka käyttö johtaa teori-
oiden uudelleenarviointiin ja uudistamiseen. He ehdottavat myös, että LKV:n 
käsite toimi Vygotskille itselleen oman ajattelun kehittämisen lähikehityksen 
vyöhykkeenä. Vygotski keskitti omat pyrkimyksensä oman aikansa psykolo-
gian konfliktialueille. Yksi erityisesti LKV:seen liittyvä Vygotskin tutkimuksen 
kohde oli teoreettinen rajanveto sisäisen ja ulkoisen, mentaalisen ja mate-
riaalisen sekä elimistön ja välittymisen välille. (Del Rio & Álvarez, 2007, s. 276.) 
Hedegaard (2005) puolestaan toteaa LKV:n käsitteestä, että se on välttämä-
tön analyyttinen väline opetuksen suunnittelussa ja sen tulosten arvioin-
nissa. Silvosen (2004, s. 53) mukaan LKV:n käsite ”tarjoaa yleisen horisontin 
kehityksen luonteen ymmärtämiselle”; se on aktuaalisen ja potentiaalisen 
kehitystason välinen erotus ja perustuu yhteistoimintaan. Tudge (1999, s. 197) 
puolestaan luonnehtii, että LKV ei ole tarkkarajainen tila, joka itsessään on 
olemassa yhteisen toiminnan prosessissa, vaan jotakin, joka luodaan sosi-
aalisessa vuorovaikutuksessa. Lähikehityksen vyöhykettä on uudelleen mää-
ritelty myös välimatkaksi vallitsevasta, epätyydyttäväksi koetusta toimin-
tatavasta sen ristiriitoihin ratkaisua tuovaan historiallisesti mahdolliseen, 
kollektiivisesti tuotettuun uuteen toimintatapaan (Engeström, 1986, s. 39; 
1995, s. 93). Tämä määritelmä on ensimmäinen Vygotskin LKV:n käsitteen uu-
delleen muotoilu ja sovellus aikuisille (Engeström, 1986, s. 26, 39). Opetuksen 
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näkökulmasta Engeströmin (1986, s. 39) mukaan LKV:n määritelmä tarkoittaa 
sitä, että oppiminen ja opetus liikkuvat lähikehityksen vyöhykkeellä vain sil-
loin, kun tavoitteena on kehittää historiallisesti uusia toiminnan muotoja sen 
sijaan, että oppijat omaksuisivat sosiaalisesti olemassa olevia tai vallitsevia 
toiminnan muotoja yksilölle uutena toiminnan muotona. Tässä tutkimuksessa 
uusien toiminnan muotojen kehittäminen liittyy opettajien oman opetuksen 
kehittämiseen.

Silvonen (2004, s. 54–56) esittää LKV:n idean tulkinnassa olevan kaksi 
päälinjaa. Ensimmäinen linja käsittää toiminnan teoreettisia tulkintoja lähi-
kehityksen vyöhykkeestä (esim. Galperin, 1979). Siinä painotus on esineelli-
sessä toiminnassa ja ulkoisen ja esineellisen toiminnan sisäistymisessä, jol-
loin vuorovaikutus materiaalis-esineellisen maailman kanssa on psyykkisten 
funktioiden kehityksen olennaisin tekijä. Toinen, uudempi, on kulttuurihis-
toriallisessa tutkimuksessa kehittynyt lähikehityksen vyöhykkeen tulkinta-
linja, joka on siirtynyt kohti yhteistoimintaa ja transformaatiota. Vygotskin 
metodologia perustuu välittyneen toiminnan elementtien tarkastelemiseen 
suhteessa toisiinsa ja yhteydessä keskenään. Välineiden käyttö, sosiaalinen 
vuorovaikutus ja symbolinen välittyneisyys kietoutuvat yhteen tavalla, jossa 
kaikki osa-alueet edellyttävät toisiaan. Mutta lähikehityksen vyöhykkeen kä-
sitteen kehityksessä ja tulkinnoissa on kuitenkin nähtävissä, että teorioiden 
muodostukseen on liittynyt välittyneisyyden jonkin muodon nostaminen 
muiden edelle. (Silvonen, 2004, s. 54.) 

Gallimore ja Tharp (1999) sitovat aikuisten oppimisen LKV:n käsitteeseen 
opetuksen ja opettajien kehittämistä käsittelevässä artikkelissaan. He esittä-
vät, että Vygotskin ajattelun mukaan opetus ja oppiminen herättävät ja nos-
tavat esiin toiminnat, jotka ovat vasta kypsymässä. Edistyminen läpi LKV:n on 
vaiheittaista kehittymistä sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta itse säädel-
lyksi suorituskyvyksi. Gallimore ja Tharp (1999) korostavat, että tämä pysyy 
totena läpi elämän. Vuorovaikutteisen toiminnan ja itse säädellyn toiminnan 
prosessit LKV:llä toimittaessa ovat toiminnassa myös aikuisten oppimises-
sa. Elinikäinen oppiminen koostuu LKV:llä toimimisen jaksoista. Huolimatta 
siitä, että Vygotskin omat tutkimukset koskivat lapsia, Gallimore ja Tharp 
(1999, s. 308) toteavat, että tulee ymmärtää, että aikuisten oppimisprosessi 
on samankaltainen avustetun ja itsenäisen toiminnan prosessi LKV:llä kuin 
lapsillakin. LKV:llä tapahtuva sosiaalisessa vuorovaikutuksessa itsesäätelyksi 
sisäistyvä (uusi kognitiivinen) toiminta tai suorituskyky mahdollistaa Galli-
moren ja Tharpin (1999) mukaan opettajien koulutuksen ja opetuksen kehit-
tämisen. Myös opettajien ammatillisen osaamisen ja taitojen kehittämisen 
voidaan nähdä muodostavan lähikehityksen vyöhykkeitä (Gallimore & Tharp, 
1999, s. 321). Opettaja voi olla osaamisen äärirajoilla ammatillista osaamis-
ta kehittäessään. Opettajien ongelmana on löytää mahdollisuuksia, aikaa ja 
konteksteja yhteistyössä tapahtuvaan kehittämiseen (Day, 1999, s. 150). 
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Moran ja John-Steiner (2003, s. 82) puolestaan toteavat, että vaikka Vy-
gotski ei tutkinut ryhmiä LKV:n käsitteen pohjalta, LKV:tä on mahdollista so-
veltaa myös oppiviin yhteisöihin. Moranin ja John-Steinerin (2003, s. 82–83) 
mukaan toimiakseen LKV:llä ryhmän yhteistyön pitää olla pitkäaikaista ja 
vapaaehtoista, toimia luottamuksen ja neuvottelun pohjalta sekä kohdistua 
yhteiseen kohteeseen tai osaamisalaan. 

Kaikista eri painotuksista ja tulkinnoista huolimatta voidaan todeta, et-
tä LKV on pitänyt yllä tutkijoiden ymmärrystä siitä, että ihmisen kehittyminen 
etenee nykyisestä tulevaisuuteen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Valsiner 
& van der Veer, 1999, s. 26–27). Mollin (1990, s. 15) mukaan Vygotski toi psyko-
logisen kehittymisen teoriaan käsityksen opetuksesta ja koulutuksesta pe-
rustavanlaatuisena ihmisen toimintana. LKV:llä tapahtuvassa oppimisessa on 
selkeästi tärkeää yhteys yhteisön muodostamaan tietovarantoon (Moll, 1990).

2.2 Lähikehityksen vyöhykkeen tulkinta

Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen tulkinta ja käyttäminen on haastavaa, 
koska tulkinnat ja painotukset ovat muuttuneet ja vaihtuneet monin tavoin. 
Tässä luvussa luodaan katsaus LKV:n käsitteen historialliseen käyttöön se-
kä uudempiin kehityslinjoihin, joissa käsitteestä on luotu uusia synteesejä. 
Katsauksen avulla hahmotetaan tämän tutkimuksen asemoitumista LKV-tut-
kimuksen kentässä.

Vygotski alkoi käyttää LKV:n käsitettä lapsitutkimuksen kentässä lap-
seen ja lapsuuteen kohdistuvan tutkimuksen (paedologian) luennoilla vuosi-
na 1932–1933 (Valsiner & van der Veer, 1999, s. 7). LKV:n käsitteellä Vygotski 
nivoi yhteen useita ajatuksiaan siitä, miten käsitteellistää tulevaisuuden 
tekeminen ja tuleva osaaminen ihmisen yksilönkehityksessä. LKV:n käsitteen 
synnyn taustalla olivat ajatukset sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä 
yksilön kehittymisessä, leikin ja mielikuvituksen roolista nykyhetkestä ”irtau-
tumisessa” ja vuorovaikutuksen roolista sisäistämisessä (Valsiner & van der 
Veer, 1999, s. 7–8.) Vygotski käytti LKV:n käsitettä myös puhuessaan lapsen 
kehitystason diagnosoinnista, jossa pitäisi arvioida kehittyviä, vielä näkymät-
tömiä prosesseja nykytilan sijaan. Käytännön opetus- ja oppimistoiminnan 
yhteydessä Vygotski kiinnitti käsitteen tieteellisten ja arkikäsitteiden vuo-
rovaikutukseen. (Valsiner & van der Veer, 1999, s. 10.) Silvosen (2004) tekstin 
nojalla voi todeta, että Vygotskin psykologia kehittyy vaiheittain sosiobeha-
vioristisesta kulttuurihistorialliseksi. Vygotskin tulkinta lähikehityksen vyö-
hykkeestä etenee opetuskeskeisestä kohti laajempaa vuorovaikutuksellista 
tulkintaa. Länsimaisessa tutkimuskentässä varhaisin LKV:n käsitteen mainin-
ta ja käännös venäjän kielestä lienee J. Simonin vuoden 1963 käännös englan-
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niksi, ”zone of potential development”, eli suomeksi potentiaalisen kehityk-
sen vyöhyke (Vygotski, 1963).

LKV:n käsitettä on määritelty ja edelleen kehitetty sekä psykologian 
että kasvatustieteen kentässä. Innokkaaseen käsitteen edelleen kehittelyyn 
lienee johtanut Vygotskin lyhyen uran ohella se, että Vygotski ei Wertschin 
(1984) mukaan riittävän tarkasti määritellyt, mistä LKV:llä tapahtuva ongel-
manratkaisu muodostuu, kun ongelmia ratkaistaan aikuisen tai pätevämmän 
ohjauksessa tai kyvykkäässä vertaisryhmässä (peers) (Wertsch, 1984; Lee, 
2005). Vygotskilla ei ollut ajatusta vain yhdestä tietystä kehityksen linjasta: 
LKV on käsitys kehityksen suunnista ja kehityspotentiaalista. Vygotskin mu-
kaan ulkoisesti aiheutettu oppiminen kulttuurisessa ja koulutuksellisessa 
toiminnassa ei määritä yksilölle vain tiettyä yhtä kehityksen linjaa, vaan pa-
remminkin erilaisia linjoja ja saavutettavan tason niillä linjoilla. (Del Rio & 
Álvarez, 2007, s. 278.) 

Valsiner ja van der Veer (1999) arvioivat lähikehityksen vyöhykkeen his-
toriallista kehittymistä tarkastelevassa artikkelissaan LKV:n käsitteen käyt-
töä ja edelleen kehittymistä. He esittelevät Winegarin (1988) pohjalta kolme 
historiallista rinnakkaista päälinjaa LKV:n käsitteen hyödyntämisessä: 1) 
diagnostinen linja, 2) vuorovaikutteinen (interactive) oppimisen linja (lähinnä 
scaffolding-lähestymistapa) ja 3) LKV:n käyttö osana teoreettista rakennel-
maa tai systeemiä. 

Diagnostisessa linjassa on keskitytty arvioimaan lapsen suorituskykyä 
ja osaamista, ja arvioinnissa verrataan avustettua ja itsenäistä ongelmanrat-
kaisua LKV:n käsitteen pohjalta. Toinen linja eli vuorovaikutteinen oppimisen 
linja on keskittynyt käyttämään LKV:tä vuorovaikutuksellisen oppimisen ja 
yhteistoiminnan tutkimusasetelmissa. Tähän linjaan kuuluvat myös scaffol-
ding-tutkimus ja sen edelleen kehittelyt. Scaffolding-teoriassa (Wood, Bruner 
& Ross, 1976) aikuinen ja lapsi edistävät oppimista yhdessä. Kritiikkinä tälle 
suuntaukselle esitetään, että opetuksen ja oppimisen prosessi ei scaffol-
ding-teorioissa etene kehityksen edellä, vaan sovittautuu yksilönkehityksen 
kypsymisen aikatauluun. Näin opetus ja oppiminen eivät keskity kehittyviin 
psykologisiin toimintoihin vaan jo olemassa olevien kykyjen hyödyntämiseen 
monimutkaisissa tehtävissä. Kolmas päälinja LKV:n käsitteen käyttämisessä 
on sen hyödyntäminen teorian tai teoriasysteemin osana siten, että LKV:tä 
käytetään yleisellä tasolla ilman, että teoriaa kehitetään tai tehdään empii-
ristä tutkimusta rakentamatta teoreettista viitekehystä, johon LKV sijoittuisi. 
(Valsiner & van der Veer, 1999, s. 17–20.)

Historiallisten päälinjojen lisäksi Valsiner ja van der Veer (1999) esittä-
vät nykytutkijoiden viisi edistysaskelta, joissa on rakennettu uusi synteesi 
Vygotskin LKV:n käsitteestä. Ensimmäinen on Wertschin (1984; 1985) semioot-
tinen lähestymistapa toimintaan. Semioottinen lähestymistapa toimintaan 
LKV:llä on synteesi korkeampien psykologisten toimintojen semioottisesta 
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välittyneisyydestä. Toinen teoriankehittelyn edistysaskel on Colen (1985) ja 
hänen kollegoidensa (Griffin & Cole, 1984) LKV:n käsitteen laajentaminen. He 
tuovat LKV:n käsitteen rinnalle Zo-ped-käsitteen ja korostavat järjestetyn 
kollektiivisen toiminnan merkitystä: lapsi kehittyy nykyisestä tulevaisuu-
den yksilöksi meneillään olevissa toiminnoissa ja tapahtumissa, joihin hän 
osallistuu. Teorian painotus on näin ollen kulttuurin ja yksilön keskinäisessä 
yhteisessä rakentamisessa. Kolmantena edistysaskeleena pidetään Rogoffin 
(1986; 1990) persoonan ja kulttuurin fuusioteoriaa. Rogoffin lähestymistavas-
sa LKV on viitekehys, ”jossa lapsen taitoja ja ymmärrystä venytetään” (1986, 
s. 27, 31). LKV on dynaaminen oppimiskokemusten herkkyyden alue osallis-
tuvassa kontekstissa. Osallistujat itse asettuvat rooliinsa omissa toimissaan; 
aikuiset antavat lapselle sosiaalista tukea ja vastuuta lapsen LKV:n sisällä, ja 
lapsi puolestaan aktiivisesti etsii apua ja tukea aikuiselta. Neljänneksi edis-
tysaskeleeksi Valsiner ja van der Veer (1999) asettavat jugoslavialaisen tutki-
musperinteen (ks. esim. Ignjatovic-Savic, Kovac-Cerovic, Plu & Pesikan, 1988, s. 
10), jossa korostuu ihmisen kehitysprosessin symbolis-konstruktiivinen luon-
ne. Tämä Vygotskin ideoiden kehityslinja asettaa intrapsykologiset toiminnot, 
kuten sisäistyneet kokemukset, huomion ja tutkimuksen kohteeksi. Ihmisen 
psyyken sosiaalinen ulottuvuus on laajennettu koskemaan verbaalisen se-
mioottisen systeemin lisäksi nonverbaalisia figuratiivisia koodeja. Sosiaali-
nen jaettu toiminta nähdään tärkeänä uusien relevanttien intrapsykologisten 
ilmiöiden rakentumisessa. Tässä näkökulmassa LKV:tä käytetään sisäistämis-
prosessin kuvaajana intrapsykologisten ilmiöiden rakentumisessa. (Valsiner 
& van der Veer, 1999.) Viidentenä teorian edistämisenä Valsiner ja van der 
Veer (1999) pitävät Valsinerin (ks. esim. 1987) kehittämää yleistä teoreettista 
perspektiiviä, jossa kehitys nähdään järjestäytyneenä, rajallisena indetermi-
nisminä (bounded indeterminacy) vastauksena kehityspsykologien hämmen-
nykseen yksilönkehityksen prosessien determinismistä tai indeterminismis-
tä. Kyseisessä Valsinerin perspektiivissä psykologisten prosessien nähdään 
kehittyvän interpersoonallisina (ja vasta myöhemmin intrapersoonallisina, 
semioottisina) säätelysysteemien (constrait systems) kautta. Säätelysys-
teemit määrittävät tulevan lähimmän kehityssuunnan. Säätelysysteemiin si-
sältyy kahdenlaisia vyöhykkeitä, jotka ovat ajallisesti nykyhetkessä: vapaan 
liikkeen vyöhyke (zone of freedom movement) asettaa mahdollisuudet, jotka 
voivat aktualisoitua tietyssä ajassa, ja tuettujen toimintojen vyöhyke (zone 
of promoted actions), joka sisältää mahdollisuudet, joiden aktualisoitumista 
tuetaan ja joihin toiset ihmiset vaikuttavat, kun yksilöt ovat vuorovaikutuk-
sessa. Valsiner yrittää myös integroida LKV-käsitteen kenttäteoreettiseen 
systeemiin, joka selittää sosio-kognitiivista kehittymistä. Tässä teoreettises-
sa rakennelmassa LKV esitetään mahdottomaksi tutkia empiirisesti, jolloin 
LKV selittääkin vain yksilön kokemuksen sosiaalista taustaa. (Valsiner & van 
der Veer, 1999.) Edellä esitettyjen Valsinerin ja van der Veerin viiden nyky-
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tutkijan edistysaskeleen lisäksi kuudentena edistysaskeleena voidaan pitää 
Engeströmin jo edellä mainittua uudelleenmuotoilua LKV:n käsitteestä, jonka 
pohjalta on kehitetty kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja edelleen eks-
pansiivisen oppimisen teoria (Engeström, 1987).

Kaikesta edellä esitetystä LKV:n käsitteen hyödyntämisestä ja edelleen 
kehittämisestä huolimatta Valsiner ja van der Veer (1999, s. 13) ovat kriittisiä 
LKV-käsitettä kohtaan. Heidän mielestään Vygotskin lähikehityksen vyöhyk-
keen käsite on ennemmin kuvaileva kuin selittävä käsitellessään ylempien 
psykologisten toimintojen kehitystä. Heidän mukaansa (Valsiner ja van der 
Veer, 1999, s. 26) LKV:n käsitettä on käytetty laajasti metaforana, ja he kriti-
soivat käsitteen operationalisoimisyrityksiä mutkikkaiksi. Kritiikki kohdistuu 
artikkelin perusteella erityisesti yksilönkehitykseen kohdistuvaan kehitys-
psykologiseen tutkimukseen. Chaiklin (2003, s. 58) puolestaan toteaa, ettei 
tutkijoiden esittämille väitteille siitä, että LKV:n käsite olisi vain metaforinen, 
heuristinen tai retorinen, kuvaileva ja soveltumaton teoreettisen kehittelyn 
kohteeksi, löydy tukea. 

Edellä mainittujen lisäksi on myös muita Suomessakin tunnettuja kou-
luoppimiseen luotuja teorioita ja opetussovelluksia, jotka ovat kehittyneet 
opetuksen kehittämiseen ja tutkimiseen ja joilla on vygotskilaiset juuret. 
Tällainen on esimerkiksi oppimisen situationaalisuutta ja yhteisöön osal-
listumista korostava Laven (1988) yhdessä Wengerin (Lave & Wenger, 1991) 
kanssa kehittämä situationaalisen oppimisen teoria (situated learning theo-
ry). Tästä on edelleen kehittynyt jaetun asiantuntijuuden ja kognitiivisen op-
pipoika–mestari-oppimisen teoria (cognitive apprenticeship) (Collins, Brown 
& Newman, 1989). Brownin ja Palincsarin (1989) vastavuoroisen opettamisen 
(reciprocal teaching) menetelmä on myös Vygotskin LKV:n käsitteen pohjalta 
rakentunut teoria ja opetusmenetelmä (ks. review Daniels, 2001, s. 106–110).

Edellä esitettyjen teorioiden jälkeen Vygotskin ajatuksia ja LKV:n teo-
riaa on hyödynnetty ja kehitetty edelleen 2000- ja 2010-luvuilla. Esimerkiksi 
scaffolding-tradition Woodin, Brunerin ja Rossin (1976) pohjalta edelleen ke-
hitettyihin sovelluksiin liittyvä aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 
tutkimus on edelleen vahvaa ja kehittynyt kansainvälisen learning sciences 
-tutkimuskentän tutkijoiden työssä (ks. esim. Davis & Miyake, 2004; Pea, 2004; 
Sawyer, 2014). Hyvin usein myös oppimiseen liittyvä kollaboraation ja vuoro-
vaikutuksen tutkimus kiinnittyy LKV:n käsitteeseen. Tätä tarkastelen tarkem-
min luvussa 3. 

Yhteenvetona voi todeta, että LKV:n tutkimuskenttä ja käsitteen sovel-
taminen oppimisen ja kehityksen saralla on edelleen ajankohtaista ja kiin-
nostavaa. Vygotskin muotoilut LKV:n käsitteestä ovat riittäneet stimuloimaan 
runsaasti tutkimusta niin käsitteen selkeyttämiseksi kuin edelleen kehittä-
miseksi (Chaiklin, 2003, s. 58–59). Tunnettuudestaan ja yleisestä käytöstään 
huolimatta LKV:n teoriaa tulee edelleen tieteellisen käytännön mukaisesti 
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arvioida, uudelleen määrittää ja tulkita. Tilaa tehdä LKV-tutkimusta ja kehit-
tää LKV:n käsitteen tulkintaa ja soveltamista oppimisen, kehittymisen ja ke-
hittämisen ymmärtämiseen ja tukemiseen on erityisesti aikuisten oppimisen, 
opettajankoulutuksen sekä ryhmän ja vertaisten kollaboratiivisen kehittämi-
sen kentällä (vrt. Chaiklin, 2003, s. 57–58; Moll, 1990, s. 3). 

Oma tutkimukseni ei suoraan lokeroidu mihinkään edellä esitetyistä 
LKV:n tutkimus- ja kehityslinjoista, vaikka kiinnityskohtia on interaktiiviseen 
oppimiseen ja Wertschin semiotiikkaan. Positioin tutkimukseni Vygotskin 
esittämien LKV:n tulkintojen yhteydessä opetus–oppimistoimintaan, arki- ja 
teoriatiedon hyödyntämiseen ja kollaboraatioon sekä löyhästi Wertschin 
edelleen kehittämään Vygotskin semioottiseen tulkintaan merkistä eli se-
mioottiseen ajatteluun välittyneisyydestä ja kielen merkityksestä. Tutkimus-
kohteena on aikuisten uuden tiedon tuottaminen ryhmän näkökulmasta, 
mistä syystä yksilönkehityspsykologiset näkökohdat rajautuvat pois tästä 
tutkimuksesta. Tutkimus soveltaa LKV:n käsitettä prosessin kuvaamiseen ja 
luo tulkinnan, jossa yhdenvertaisen aikuisryhmän yhteisen tiedon kehittä-
misen LKV muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa nykytilan ja uuden 
tiedon ja opetusmenetelmien avoimen kehittämishaasteen välille ja koostuu 
kollaboraatiosta ja teoriatiedon ja kokemustiedon kohtaamisesta. 

2.3 Teoriatiedon ja arkitiedon vastavuoroisuus

Tutkimuksen kontekstina oleva täydennyskoulutus tähtäsi uuden tiedon 
tuottamiseen ja luovien opetusmenetelmien kehittämiseen teoreettisen tie-
don opiskelun ja oppimisen avulla. Vygotskilaisen viitekehyksen mukaisesti 
tässä tutkimuksessa nähdään, että teoriatieto ja arkitieto – hedelmällisesti 
yhdistyessään – tuottavat mahdollisuuden kehittää ajattelua ja siten tuottaa 
uutta tietoa. Arkitiedon ja teoriatiedon yhdistymisen taustalla on ajatus ko-
kemuksellisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon dualismin ylittämisestä. Vy-
gotskin näkemys maailmasta oli dialektinen (van der Veer & Valsiner, 1991, s. 
392; Daniels, 2001, s. 36). Arkitiedolla viitataan tässä tutkimuksessa opettajien 
kokemustietoon omasta työstään ja teoriatiedolla täydennyskoulutuksessa 
käsiteltyihin oppimiskäsityksiin. Näitä olivat suomalaisissa peruskoulun ja 
perusopetuksen opetussuunnitelmissa ja opetussuunnitelmien perusteissa 
vuosien 1970–2004 aikana ilmenneet oppimiskäsitykset behaviorismi, huma-
nismi, konstruktivismi ja sosiokulttuurinen lähestymistapa. 

Vygotskin (1987, s. 193, 219) mukaan arkikäsitteet ja teoreettiset tieteel-
liset käsitteet ovat vastavuoroisesti yhdistyneitä ja keskenään riippuvaisia. 
Arki- ja teoriakäsitteiden kehitykset riippuvat voimakkaasti toisistaan: mo-
lemmat kehittyvät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tieteelliset käsitteet 
yhdistyvät yksilön henkilökohtaiseen kokemukseen eli arkitietoon, jolloin 
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ne saavuttavat tarkoituksensa ja merkityksensä. Näin ne jatkossa mahdol-
listavat kehittyneempien käsitteiden sisäistämistä. Kuitenkaan teoreettisen 
tiedon ja arkitiedon välillä ei ole jyrkkää rajaa. Kun arkitieto ja teoreettinen 
tieto yhdistyvät, korkeammat älylliset toiminnot kehittyvät vastakkaisten 
käsite- ja tietolajien synteesissä. Arkitiedon ja systemaattisen teoreettisen 
tiedon välinen dialogi mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen sekä tiedon 
käytön tarkoituksenmukaisesti ajattelussa. Sisäistetty teoriatieto muuttuu 
lopulta osaksi arkitietoa. 

Danielsin (2008, s. 15) mukaan systemaattinen ajattelu, jonka Vygotski 
(1987) liitti tieteellisiin käsitteisiin, iskostuu arkisiin ilmauksiin ja saavuttaa 
yleisen merkityksen arkiajattelun kontekstuaalisessa rikkaudessa. Eri tiedon-
lajien käsitteet kehittyvät suhteessa toisiinsa. Molempia tarvitaan toistensa 
kehittämiseksi. Teoriatiedon ja arkitiedon toisistaan riippuvainen suhde mah-
dollistaa kehittämisen, käsitteen muodostuksen prosessin. (Daniels, 2008, s. 
15.)

Arkitiedon ja teoriatiedon kohtaaminen helpottaa oppimista, jolloin voi-
daan saavuttaa korkeamman tason merkitysjärjestelmiä (Gallimore & Tharp, 
1999, s. 317). Leen (2005, s. 255) mukaan tieteelliset käsitteet viimeistelevät 
ja hienosäätävät spontaaneja arkikäsitteitä ja nostavat ne tietoisen ja suun-
nattavan käytön tasolle. Arkikäsitteet (spontaanit käsitteet) ovat raami, jo-
hon tieteelliset käsitteet, teoriatieto, rakentuvat. Arkitieto ei selitä ilmiöiden 
ristiriitaisuuksia, teoreettinen tieto sen sijaan osoittaa ristiriidat ilmiöiden 
olemukseen kuuluviksi (Engeström, 1984, s. 104). 

Engeströmin (1984, s. 104) mukaan arkikokemus herättää kysymyksiä ja 
ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan teoreettista ajattelua. Näin arki-
tieto luo lähtökohdan tieteellisten ajatusten kehittämiselle ja rikastaa vas-
tavuoroisesti arkiajattelua. Arkikäsitteet kasvavat kohti tieteellisiä tulemalla 
systemaattisemmiksi ja käsitteellisesti selkeämmiksi. Samalla tieteelliset 
käsitteet kasvavat kohti arkikäsitteitä niiden hyödyntämisen ja soveltamisen 
prosessissa (Gallimore & Tharp, 1990, s. 193–194; Moll, 1990, s. 10; Vygotsky, 
1987, s. 193), jolloin ne tulevat osaksi henkilökohtaista kokemusta ja mahdol-
listavat arkikäsitteiden kehittyneempää hallintaa (Tuomi-Gröhn, 2003, s. 206). 

Tuomi-Gröhnin (2003, s. 205–206) mukaan teoreettinen tieto jää kuiten-
kin helposti hyödyntämättä.  Kiireisessä ja vaativassa opetustyössä näin voi 
käydä opetuksen suunnittelussa ja siten toteuttamisessa. Opettajan opetus-
työssä teoriatieto ja arkitieto sekoittuvat tiedollisessa prosessissa, jota voi-
daan hahmottaa myös pedagogisen ajattelun käsitteellä.  

Opettajan pedagogisen ajattelun tutkimuksesta (engl. teachers’ peda-
gogical thinking) on kehittynyt oma tutkimusalueensa. Pedagoginen ajat-
telu tarkoittaa opettajan ajattelua opetus- ja oppimisprosessin ohjaamisen 
aikana. Pedagogisen ajattelun sisältö vaihtelee opetus- ja oppimisprosessin 
aikana opiskeltavan aineksen mukaan, mutta se sisältää kuitenkin aina re-



17

flektointia, vaihtoehtojen pohdintaa ja päätösten tarkastelua. (Kansanen, 
Tirri, Meri, Krokfors, Husu & Jyrhämä, 2000, s. 13, 18.) Teoriatieto ja arkitieto 
yhdistyvät opetustyön aikana tapahtuvassa ajattelussa ja valintojen teossa: 
opettajan pedagogisessa ajattelussa sekä opetuksen suunnittelussa. Peda-
goginen ajattelu, joka tapahtuu ennen opetusta (pre-interaktio), opetuksen 
aikana (interaktio) ja opetuksen jälkeen (post-interaktio) (Kansanen ym., 
2000, s. 3–4; Toom, 2006, s. 35), on ajattelua, joka kohdistuu opetus- ja oppi-
mistilanteisiin ja tähtää niiden kehittämiseen ja ymmärtämiseen. Tässä tut-
kimuksessa tarkastelussa on sellainen opetuksen kehittäminen, joka liittyy 
opettajan pedagogiseen ajatteluun. Tarkastelun kohteena on kuitenkin ope-
tuksen kehittäminen kollaboratiivisena prosessina täydennyskoulutuksessa, 
ei opetusvaiheessa tai suoraan sen yhteydessä ennen tai jälkeen tapahtuva 
pedagoginen ajattelu. Kuten aiemmin todettiin, Vygotskin ajattelun pohjalta 
täydennyskoulutuksessa tarjottiin teoriatietoa kehittämisen välineeksi, ja 
siksi oli tarkoituksenmukaista tutkia, miten teoriatieto näkyy uuden tiedon 
kehittämisessä.

Lunenberg ja Korthagen (2009) puhuvat opettajan käytännöllisestä 
viisaudesta (practical wisdom) ja nostavat samassa yhteydessä sekä teori-
atiedon että kokemuksen oleellisiksi opettajan kehitykselle. Käytännön vii-
saudella he tarkoittavat herkkyyttä ja tietoisuutta tunnistaa tietyn käytän-
nön tilanteen oleellisia asioita, mikä muokkaa käsitystä tilanteesta ja auttaa 
löytämään tilanteeseen mahdollisia soveltuvia toimintatapoja. Lunenbergin 
ja Korthagenin (2009) mukaan teoriatieto on suhteellisen staattista ja kos-
kee muutakin kuin tiettyä yksittäistä tilannetta. Teoria voidaan eksplikoida 
ja kertoa, siis tietää. He määrittelevät teorian kokemuksemme ilmiötä järjes-
täväksi ja määritteleväksi tiedoksi. Sen sijaan kokemus, jota nimitän tässä 
tutkimuksessa myös arkitiedoksi, kertyy maailmassa toimimisesta, esimer-
kiksi koulumaailmassa ja opetuksessa toimimisesta. Kokemukseen perustuva 
arkitieto kattaa sekä toimintaympäristön että toimijan sisäisen todellisuuden 
suhteessa ympäristöön. Monikerroksinen sisäinen todellisuus käsittää näke-
myksiä hyvistä ja huonoista toimintatavoista, työhön liittyvistä uskomuksista 
ja käsityksen professionaalisesta identiteetistä. Kokemukset karttuvat kaiken 
aikaa, ja näin kokemuksellinen tieto on jatkuvassa muutoksessa. Kokemus on 
tärkeää opettajan käytännön viisauden kehittymiselle, mutta syvällinen teo-
riatieto on välttämätöntä. (Lunenberg & Korthagen, 2009.)

2.4 Puhe ja kieli kehittämisen ja tiedon tuottamisen välineenä

Puhe ja kieli kehittämisen ja tiedon tuottamisen keinoina asettuvat tarkas-
teltavaksi Vygotskin välittyneisyyden käsitteen pohjalta. Välittyneisyys on 
Vygotskin kirjoituksia läpäisevä teema. Hänen näkemyksessään ihmisen tie-
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toisuuden tunnusmerkki on se, että se yhdistyy välineiden (tool), erityisesti 
psykologisten välineiden, ja merkkien käyttöön. Danielsin (2001, s. 15) mukaan 
Vygotski erottaa psykologiset välineet, joita voidaan käyttää oman ja toisten 
mielen ja käyttäytymisen ohjaamiseen, sekä tekniset välineet, joita käytetään 
muuttamaan ympäristön konkreettisia objekteja. Psykologisella merkillä oli 
Vygotskin tuotannossa alun perin instrumentaalinen tulkinta, jossa merkki 
on psyykkinen työkalu (ks. tarkemmin Silvonen, 2007; 2010). Myöhemmin Vy-
gotskin tulkinta kehittyy semioottiseksi merkkikäsitykseksi, jossa painottuu 
merkin merkitys sekä merkin ja merkitysten sosiaalinen luonne (Silvonen, 
2007; 2010).

Välittyneisyys luo linkin sosiaalisten, historiallisten ja yksilöiden men-
taalisten prosessien välille. Ihmiset sisäistävät niitä kulttuuristen, histo-
riallisten ja institutionaalisten voimien muotoja, joihin heidän mentaalinen 
toimintansa sijoittuu (Silvonen, 2003; Wertsch, 2007, s. 178). Vygotskin välit-
tyneisyyden käsite mahdollistaa kehityksen näkemisen ei-deterministisenä 
niin, että siinä välittävät merkit ja symbolit toimivat keinona, jonka avulla 
sosiaaliset, historialliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat yksilöihin ja jonka 
avulla yksilöt vaikuttavat näihin (Daniels, 2001, s. 14). 

Wertschin (1999, s. 71) mukaan annetun kehitystehtävän ratkaisu LKV:llä 
on riippuvainen siitä, millaisen tulkinnan kehitystehtävän osallistujat jakavat 
tilanteesta ja miten tämä tulkinta muuttuu kehitystehtävän aikana. Tehtävän 
ratkaisu LKV:llä vaatii tämän tulkinnan uudelleenmäärittelyä luopumalla van-
hasta tulkinnasta uuden tulkinnan hyväksi. Tämä tapahtuu vygotskilaisittain 
neuvottelemalla. Tässä kuvaan astuu semioottinen välittyneisyys. Semioot-
tiset välineet toimivat sekä yksilön sisäisellä että ulkoisella sosiaalisella ta-
solla: semioottiset välineet sisäistetään tulevaisuuden itsenäistä ongelman-
ratkaisua varten, ja ne ovat yhteisen tiedon rakentamisen väline (Palincsar, 
2005, s. 292).

Wertschin (1991, s. 28–30) mukaan Vygotskin mielenkiinto kohdistui 
välittymisen verbaaleihin muotoihin. Myös Daniels (2001, s. 14) toteaa, että 
post-vygotskilaisissa teorioissa on keskitytty erilaisiin välittyneisyyden pai-
notuksiin. Osa tutkijoista on keskittynyt erityisesti semioottiseen välittynei-
syyteen, kuten Wertsch (esim. 1991), ja osa puolestaan materiaalisten väli-
neiden kautta välittyneeseen toimintaan, kuten Engeström (esim. 1993; 1995; 
2004). Wertschin (1991; 1998) sosiokulttuurisessa lähestymistavassa välittynyt 
toiminta on luonnollinen linkki fyysisen ja mentaalisen toiminnan sekä kult-
tuurisen ja historiallisen kontekstin välillä, missä ihmisen toiminta tapahtuu. 
Välittyneen toiminnan välineiden kuten kielen avulla ihmisen sisäiset proses-
sit tulevat ilmi. Ihminen vaikuttaa välineitä käyttäen ympäristöön ja toisiin 
ihmisiin. Välittynyt toiminta palvelee tyypillisesti useita tavoitteita ja on siksi 
altista myös konflikteille. (Wertsch, 1998, s. 27–31.) 
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Zinchenkon (1995) mukaan Vygotskin välittyneisyyden käsite on 
moniulotteinen. Olennaisimmat välittyneisyyttä toteuttavat välittäjät ovat 
hänen mukaansa merkki, sana ja symboli. Zinchenko katsoo näiden osuuden 
jääneen taustalle välittyneen toiminnan analyysissa, kun tutkimusintressit 
kohdistuvat ensisijaisesti materiaalis-esineelliseen toimintaan. Tässä tutki-
muksessa kiinnostus kohdistuu oppimisen ja tiedon tuottamisen sosiaaliseen 
puoleen, joten tarkastelu painottuu yhteistoiminta- ja transformaatiotulkin-
nan mukaiseen toimintaan, jossa korostuvat välittymisen verbaalit muodot 
LKV:llä.

Vygotskille toiminnan sisäistyminen ulkoiselta tasolta sisäiselle ei ole 
siirtymistä, vaan se on toiminnan tekemistä omaksi sisäiseksi mentaaliseksi 
rakenteeksi: ”to make a part of one’s own inner being or mental structure”. 
Tämä on prosessi, joka käsittää toiminnan muutoksen ja siten sisäisten pro-
sessien luomisen. Sisäistyminen tuottaa mentaalisia muutoksia ja muutoksia 
yksilön toiminnassa. (Del Rio & Álvarez, 2007, s. 298.)

Välittyneessä toiminnassa välineet ja merkit toimivat ihmisen toiminnan 
ja korkeampien mentaalisten toimintojen välittäjinä. Wertschin (1991) mukaan 
Vygotski jäsensi ihmisen semioottisten prosessien merkkisysteemien roolin 
sekä sosiaaliseksi että mielen sisäiseksi toiminnaksi. Vygotski (1987) hylkäsi 
ajattelun ja puheen välisen kahtiajaon. Hän näki niiden kehityksen kehityk-
sellisesti yhteen kietoutuneeksi ja käsitti sanamerkityksen yksiköksi, joka 
ilmaisee sekä ajattelua että puhetta. Leen (2005) mukaan Vygotskin (1987) 
välittyneisyydessä kielen käyttö sekä sosiaalisesti kommunikatiivisena teko-
na että sisäisenä kokemusten järjestämisen välineenä edellyttää dialektista 
vuorovaikutusta keskustelukumppaneiden kesken. 

Wertschin (1991) mukaan Vygotskin antama merkitys välittyneisyydelle 
on ajatus tiettyjen korkeampien mentaalisten funktioiden luonteesta: hänen 
näkemyksensä siitä, että ajattelu, tahdonalainen tarkkaavaisuus ja looginen 
muisti muodostavat intertoiminnallisen (interfunctional) systeemisen ko-
konaisuuden. Silvosen (2003, s. 305) sanoin välittyneisyys ”sijoittaa ihmisen 
maailmaan, purkaa kartesiolaisen dualismin ulkoisen ja sisäisen välillä. Vy-
gotski erottaa toisistaan sisäisen ja ulkoisen toiminnan välittyneessä toimin-
noissa ja korostaa samalla niiden keskinäistä yhteyttä.” Vygotskin (1982; 1987) 
mukaan sanamerkitykset ovat puheen ja ajattelun prosessien ykseyttä, ilmi-
öitä, joista ei voi sanoa, liittyvätkö ne puhtaasti puheeseen vai ajatteluun. 
Psykologisesti sana on yleistys tai käsite ja yleistäminen ja käsitteenmuo-
dostus ovat ajattelutoimintoja. Siten Vygotskin (1982; 1987, s. 212) mukaan on 
oikeutettua pitää sanan merkitystä ajatteluun kuuluvana ilmiönä yhtä lailla 
kuin kielellisenä puheen ilmiönä. 

Avain Vygotskin semioottisen välittyneisyyden ymmärtämiseen int-
ramentaalisella tasolla, eli yksilön sisäisenä toimintana, on analysoida sen 
intermentaalisen tason alkuperää eli ihmisten välistä verbaalista vuorovai-
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kutusta. Tämä Wertschin (1991) mukaan näkyy Vygotskin (1981, s. 157) väit-
teessä merkistä: ”merkki on alun perin aina keino, jota käytetään sosiaalisiin 
tarkoituksiin, keino, jolla vaikutetaan toisiin, ja vasta myöhemmin siitä tulee 
itseensä vaikuttamisen keino”. Vygotski tarkentaa kielen merkkisysteemiä 
siten, että puheen ensisijainen tehtävä, sekä aikuiselle että lapselle, on kom-
munikointi, sosiaalinen kontakti ja vaikuttaminen ympäröiviin yksilöihin (Vy-
gotsky, 1934 s. 45; Wertsch, 1991). 

Del Rio ja Álvarez (2007) viittaavat Vygotskin (1987, s. 282–284) tekstiin 
”Thought is not only externally mediated by signs; it is also mediated inter-
nally by meanings” ja toteavat, että Vygotski ymmärsi, että ulkoisesti merkillä 
on eri tehtävä kuin sisäisesti. Ulkoisesti merkki toimii ilmaisevana, ja sisäi-
sesti sen tehtävä on semanttinen (Del Rio & Álvarez, 2007, s. 300). Gallimoren 
ja Tharpin (1999) mukaan sanamerkitys on tietoisuuden analyysin perusyksik-
kö ja sekä intramentaalinen että intermentaalinen ilmiö. Keskustelussa sanat 
saavat uusia ja jaettuja merkityksiä, kun ne annetaan yhteisen tuottavan toi-
minnan käyttöön (Gallimore & Tharp, 1999, s. 315).

Tässä tutkimuksessa yhteisen tiedon tuottamisen prosessia on rele-
vanttia tutkia puheen avulla. Puheen avulla ajatellaan, puhe tekee ajattelun 
näkyväksi, puheen avulla vaikutetaan toisten ajatuksiin ja tietoon ja puheella 
kehitetään. Puhe ja sanat ilman ajatusta tai merkitystä ovat vain ääntä (Vy-
gotsky, 1987, s. 212). Yhteisen tiedon tuottamisen prosessin tutkiminen ryh-
mäkeskustelussa tapahtuvan keskustelun eli puheen avulla tuo esiin, miten 
osanottajat kollaboratiivisesti kehittävät opetusta ajattelussaan. 

2.5 Oppiminen uuden tiedon tuottamisena

Symboliset funktiot, eli puhe ja kieli, luovat edellytykset nykyisyyden ja tu-
levaisuuden elementtien yhdistymiselle. Ne synnyttävät psykologisen toi-
minnan kentän, jossa on mahdollista muodostaa tavoitteita ja suunnitella 
toimintaa etukäteen (Silvonen, 2003; Vygotsky, 1999, s. 35.) Näin ollen kehit-
tämistoiminnan osanottajat kehittäessään muodostavat tavoitteita ja muut-
tavat tulevaa toimintaa. Koska yhteisen tiedon tuottaminen ja opetuksen ke-
hittäminen rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen välityksellä, 
tarkastellaan niitä tässä tutkimuksessa osanottajien puheen avulla. 

Vygotskille (1987) luovuus ei vain muuta objektiivisia materiaaleja luo-
viksi tuotteiksi, vaan se muuttaa myös luovaa yksilöä itsessään. Luovassa 
toiminnassa myös subjekti itse muuttuu ja kehittyy. Toiminnan muuttava ja 
tarkoituksenmukainen luonne mahdollistaa sen, että subjekti voi astua ulos 
tietyn tilanteen raamista ja nähdä toiminnan laajemmassa historiallisessa 
ja sosiaalisessa kontekstissa. Näin subjekti myös ylittää ”annetut” mahdolli-
suudet. Luovuus on elämänpituinen prosessi. (Van der Veer & Valsiner, 1991.) 
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Kehittyminen ja luovuus ovat elämänpituisia pyrkimyksiä, eivätkä ne lopu fy-
siologiseen aikuistumiseen. Luovuus on jatkuvan kehittymisen resurssi, joka 
tekee kehittymisestä avointa muodostaen yksilön itseohjautuvan lähikehi-
tyksen vyöhykkeen (Moran & John-Steiner, 2003, s. 78).

Lasten ja aikuisten oppimisen kuvaamisessa ja tutkimuksessa on mui-
takin teoreettisia perspektiivejä kuin ne sosiaalisten oppimisen ja tiedon-
luomisen teoriat ja opetussovellukset, jotka ovat kehittyneet lähikehityksen 
vyöhykkeen käsitteen pohjalta. Niitä voi kootusti eritellä Paavolan, Lipposen 
ja Hakkaraisen (2004) metafora-ajattelun mukaan, jolla he ovat kuvanneet 
yleisesti oppimisen ja tiedon luomisen tutkimuksen linjoja. Tutkimuslinjat 
voidaan jaotella historiallisesti aikaisempaan tiedonhankkimismetaforaan ja 
osallistumismetaforaan sekä uudempaan linjaan, tiedon luomisen metafo-
raan. Oppiminen on kauan nähty kognitiivisesta näkökulmasta yksilöllisenä 
tiedonhankintana ja omaksumisena, jossa ihmisen mieli on tiedon säilyttäjä 
ja oppiminen on tiedon lisääntymistä. Tätä perinnettä kutsutaan omaksu-
mis- tai tiedonhankintametaforaksi. Osallistumismetafora käsittää Vygotskin 
teorian pohjalta kehittyneitä oppimisen sosiokulttuurisia teorioita ja sovel-
luksia, kuten jo edellä mainitut situaatiota korostava oppimiskäsitys (situated 
learning) ja kognitiivinen mallioppiminen (cognitive apprenticeship)  (Sfard, 
1998; Paavola ym., 2004).  Oppimisen tiedonluomisen metafora puolestaan 
korostaa kollaboratiivista tiedon luomista jaettujen toiminnan kohteiden ke-
hittämiseksi. Oppiminen ymmärretään kollaboratiiviseksi kehittämiseksi, joka 
kohdistuu välittyneisiin objekteihin. Kehittämisen kohde voi siis olla tietoa, 
ideoita, käytäntöjä ja materiaalisia tai konkreettisia artefakteja. Tiedonluo-
misen vertauskuva yhdistää oppimisen ja tiedon luomisen korostaen uuden 
luomisen prosesseja. Tässä näkökulmassa asiantuntijuuden kehittäminen on 
trialoginen prosessi, jossa vuorovaikutus ja toiminta suunnataan jaetun ja 
yhteisen kohteen kehittämiseen. Kohteet voivat olla ideoita, teorioita, suun-
nitelmia tai käytäntöjen muuttamista (Hakkarainen, Lallimo & Toikka, 2012; 
Paavola ym., 2004). Koska omassa tutkimuksessani oppiminen ymmärretään 
tiedon luomisena, kuvaan seuraavaksi lyhyesti tiedonluomisen metaforan yh-
teyteen liitettyjä tunnettuja oppimisen malleja.

Tiedonluomisen metaforan alle Paavola ym. (2004) sijoittavat kolme 
teoreettisilta taustoiltaan ja metodologisilta ratkaisuiltaan sekä tavoitteil-
taan erilaista mallia, joilla on myös erilainen tiedon tuottamisen luonne ja 
jotka käsittelevät eri tavalla ihmisen aktiivisuutta ja sosiaalisuutta oppimi-
sessa. Ensimmäinen on Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon luomisen malli, 
joka tähtää yrityksen johtamiseen ja tiedon hallintaan tavalla, joka tuottaa 
innovaatioita. Tässä mallissa korostetaan hiljaisen tiedon eksplikointia ja sen 
vuorovaikutusta muiden tiedonlajien kanssa kollaboratiivisen tuotekehityk-
sen yhteydessä. Toinen on Engeströmin (1987; 2004) kulttuurihistorialliseen 
toiminnan teoriaan pohjautuva ekspansiivisen oppimisen malli. Mallissa op-
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piminen käsitetään tiedonluomisena, jossa tavoitteena on yhteisön toimin-
takäytäntöjen historiallinen analyysi ja uusien toimintakäytäntöjen kehittä-
minen sen avulla. Kolmantena mallina nähdään Bereiterin ja Scardamalian 
(Bereiter & Scardamalia, 1993; Bereiter, 2002) tiedon rakentamisen malli, joka 
viittaa kollektiiviseen työhön uusien konseptuaalisten artefaktien, kuten ide-
oiden, suunnitelmien, teorioiden tai mallien, tuottamiseksi. Konseptuaaliset 
artefaktit edustavat Popperin (1972) kolmannen maailman eli kulttuurisen 
tiedon maailman tietoa. Bereiter (2002) korostaa uuden tiedon luomista ja 
sitä, että se tapahtuu kehittämällä konseptuaalisia artefakteja. Lähtökohtana 
ovat tehtävän asettaminen ja yhteisen ymmärryksen luominen. Hänkään ei 
kuitenkaan tarkemmin kuvaa sitä, millainen on prosessi, jossa tietoa luodaan, 
ja miten se tapahtuu. Kokoavasti voidaan sanoa, että yhtäläistä on myös 
kollaboraation järjestäminen välittävien artefaktien, kuten tuotteiden, käy-
täntöjen tai toimintasysteemien tai konseptuaalisten artefaktien, ympärille. 

Nämä tiedonluomisen mallit eroavat toisistaan kuten edellä on mainit-
tu, joten erojen sijaan on mielekkäämpää tarkastella niiden tiedon luomiseen 
kohdistuvia yhtäläisyyksiä. Paavolan ym. (2004) mukaan yhtäläisyyksiä eli 
tiedonluomisen keskeisiä piirteitä on useita. Ensinnäkin kaikille malleille yh-
teistä on pyrkimys uuden tuottamiseen, jolloin tieto nähdään muuttuvana ja 
kehittyvänä. Toinen yhtäläisyys on se, että nykyiset ideat ja käytännöt muut-
tuvat ja kehittyvät prosessissa; kartesiolainen dikotomia hylätään välittävien 
elementtien kautta. Kolmas yhtäläisyys on tiedon luomisen käsittäminen 
sosiaaliseksi prosessiksi: uudet ideat eivät synny ihmisissä vaan ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa. Edellisten yhtäläisyyksien lisäksi malleissa 
korostetaan yksilöiden roolia toimijoina sosiaalisessa toiminnassa. Tärkeänä 
nähdään ekspertin tietoperustan kaltaisen tiedon tavoittelu, eri tiedonlajien, 
deklaratiivisen, proseduraalisen ja käsitteellisen tiedon, dialektinen 
vuorovaikutus käsitteellisen tiedon luomisen prosessissa. Yhteisenä piir-
teenä näille aikuisten tiedon luomista tarkasteleville ja edistäville malleille 
pidetään myös kysymysten esittämistä ja kyseenalaistamista. Vuorovaikutuk-
sen nähdään tapahtuvan näiden objektien kautta ja ympärillä, ei pelkästään 
ihmisten välillä. (Paavola ym., 2004.) 

Edellä esitetyt mallit tarkastelevat aikuisten oppimista tiedon luomise-
na eli luovana toimintana. Näin on myös omassa tutkimuksessani. Tiedon-
luomisen ymmärrys ja tarkastelu tutkimuksessani korostaa edellä esitettyjä 
tiedonluomisen metaforan keskeisiä piirteitä lukuun ottamatta yksilöiden 
roolia. Nonakan ja Takeuchin, Engeströmin ja Bereiterin malleissa yksilöt ovat 
toimijoina, vaikkakin osana sosiaalista toimintaa, sillä yksilöt eksplikoivat 
hiljaista tietoa, yksilöt kyseenalaistavat nykyisiä käytäntöjä ja yksilöt kysyvät 
kysymyksiä ja pyrkivät ratkaisemaan ongelmia (Paavola ym., 2004). Oman 
tutkimukseni tiedon luomisen tarkastelussa kohteena on ryhmä ja ryhmän 
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toiminta. Yksilön oppimista tai tiedon luomisen tekoja ei tarkastella, vaan 
huomio on suunnattu ryhmän tiedon luomisen prosessiin.
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3  KOLLABORAATIO LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKKEEN  
 KESKEISENÄ ELEMENTTINÄ

Lähikehityksen vyöhykkeen teorian perusteella oppiminen ja tiedon tuotta-
minen on sosiaalinen prosessi. LKV:llä tapahtuvan toiminnan keskiössä ovat 
luominen, kehittäminen ja merkitysten kommunikointi välittäviä keinoja käyt-
täen. Tällöin ideana on ryhmän yhteinen ja tavoitteellinen tiedon käsittely, ei 
tietojen siirtäminen yksilöiltä toisille (Moll, 1990, s. 13).  Vygotskyn LKV-teorian 
ohella myös edellä esitetty tiedonluomisen metafora korostaa yhteistä ja ta-
voitteellista tiedon käsittelyä ja luomista eli kollaboraatiota tiedon luomisen 
edellytyksenä.  

Kollaboratiivinen oppiminen tarkoittaa yhteisoppimista, jossa ryhmä 
pyrkii vuorovaikutuksessa kohti yhteistä jaettua kohdetta. Kollaboratiivisessa 
oppimisessa ryhmä pyrkii tietoisesti yhteiseen oppimiseen ja luovaan toimin-
taan: yhteiseen jaettuun tulokseen ja yhteisen tiedon tuottamiseen (Bereiter 
& Scardamalia 2003; Dillenbourg, 1999; Roschelle & Teasley, 1995, 70; Häkki-
nen & Arvaja, 1999, s. 3; John-Steiner, 2000; Simons & Ruiters, 2001, s. 14–15; 
Oxford, 1997; Lahti, Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, 2004; Stahl, 2006). 
Tässä tutkimuksessa kollaboraatio nähdään tavoitteellisena ryhmän toimin-
tana, jossa pyritään luomaan uutta tietoa muodostamalla yhteinen vuoro-
vaikutuksen kohde. Kehitetty uusi tieto ja tietäminen ovat jotakin ryhmän 
vuorovaikutuksessaan luomaa. Ne eivät palaudu yksilön ominaisuudeksi tai 
ansioksi. Ryhmän konstruoima tieto on jotakin, jota kukaan yksilö ei todennä-
köisesti olisi rakentanut yksin. (Stahl, 2006; Bereiter, 2002, s. 283.) 

Teoreettisen viitekehykseni ja tutkimustavoitteeni mukaisesti kollabo-
raatio itsessään on merkityksellistä oppimiselle, kehittymiselle ja kehittä-
miselle. Vygotski korosti sosiaalisen vuorovaikutuksen roolia kehityksessä 
ja luovuudessa. Hän ei kuitenkaan itse tutkinut ryhmiä, vaan keskittyi tut-
kimuksissaan sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutukseen yksilöissä. Vaikka 
Vygotski kehitti omat ideansa kollaboratiiviseen tyyliin kollegoiden kanssa ja 
kirjeenvaihdossa aikalaistensa kanssa (ks. John-Steiner, 2007, s. 137), ei hän 
suoraan omissa kirjoituksissaan tartu kokeneiden tasavertaisten ajattelijoi-
den kollaboraatioon. Tudge (1999) kuitenkin muistuttaa, että kun Vygotski 
painotti kollaboraation merkitystä kehityksessä, hän otti mukaan vertaisto-
verit (peers). Vygotski avasi lähikehityksen vyöhykkeen käsitteellä oven sille, 
että kollaboraatio on tiedon luomisen ja luovuuden avain (van der Veer & 
Valsiner, 1991).



25

3.1 Kollaboraation tutkimus

Kollaboratiivisten keskustelujen tutkimus on laajaa ja kirjavaa, erityisesti 
oppimisen ja opetuksen kontekstissa. Kollaboraation on kuitenkin todettu 
edistävän oppimista monissa tutkimustraditioissa, erilaisista teoreettisista 
lähtökohdista huolimatta (Sawyer 2006; 2013). Usein kollaboratiivisen oppimi-
sen tutkimukset on ankkuroitu Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeeseen siinä, 
miten kehitys ja kehittäminen tapahtuvat viestinnän avulla. Kollaboratiivi-
sella oppimisella on kuitenkin yhteys myös sosiaaliseen konstruktivismiin. 
Sosiaalisessa konstruktivismissa aktiivisuus nähdään yksilön osallistumisena 
yhteiseen toimintaan ja diskursseihin (Tynjälä, 1999, s. 58). Tyypillinen piirre 
kollaboratiivisen oppimisen tutkimuksessa on se, että tutkimuksen kohteena 
ovat useimmiten yksilöiden oppimistulokset tai yksilöiden merkitys tehtävän 
rakenteen muodostamisessa, ja toisaalta luokkahuonekonteksteissa kohtee-
na on useimmiten opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus.

Häkkinen ja Arvaja (1999) jakavat kollaboratiivisen oppimisen tutkimuk-
sen pääosin kahteen eri tutkimustraditioon: Vygotskin kulttuurihistorialliseen 
näkemykseen ja neo-piaget’laisten ajatuksiin sosiokognitiivisesta konfliktis-
ta. Heidän mukaansa vygotskylaista tutkimusta on tarkasteltu pitkälti eks-
pertin ja noviisin, toisin sanoen opettajan ja oppilaan, välisenä vuorovaiku-
tuksena, kun taas neo-piaget’laisessa tutkimuksessa samalla kehitystasolla 
olevat lapset ratkaisevat syntyneen konfliktin yksilöllisesti, jopa vuorovaiku-
tustilanteen ulkopuolella. Näin ollen vaikka näkemykset osittain täydentävät-
kin toisiaan, niissä vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa on erilainen.

Sosiokulttuuriset yhteistoiminnallisen oppimisen interaktiotutkimukset 
ovat keskittyneet analysoimaan tietyn ryhmän toiminnasta ryhmän omi-
naisuuksia, muotoa ja laatua. Tarkoituksena on ymmärtää, kuinka oppilaat 
osallistuvat pedagogiseen toimintaan ja kuinka osallistujat yhdessä raken-
tavat ajatteluaan. Usein tavoitteena on ymmärtää enkulturaatioprosessia tai 
internalisaatiotapahtumaa. Vygotskilaisittain sosiokulttuurisessa lähesty-
mistavassa merkkien ja symbolien käyttöä tarkastellaan sosiohistoriallisesta 
perspektiivistä. Diskurssi ja kieli nähdään yhdessä luoduksi, sillä ne välittävät 
merkitysten rakentumista vuorovaikutuksessa. (Kumpulainen & Mutanen, 
1999.) Konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta tehty interaktio-
tutkimus on puolestaan erityisesti liittynyt yksilön toimintaan sosiaalisissa 
tilanteissa ja esimerkiksi mitannut sosiaalisen tilanteen vaikutuksia yksilön 
suoriutumiseen tai pienryhmätyöskentelyn tehokkuutta suhteessa yksilölli-
seen työskentelyyn. (Kumpulainen & Mutanen, 1999.) Molemmista teoreetti-
sista lähtökohdista tehty kollaboratiivisen oppimisen tutkimus on kuitenkin 
kohdistunut tyypillisesti niiden yksilöiden vuorovaikutukseen, joiden asian-
tuntemus ja taito ovat epäsymmetrisiä, kuten lasten ja huoltajien, lasten ja 
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opettajan tai eksperttien ja noviisien väliseen vuorovaikutukseen (Palincsar, 
2005, s. 290; Sawyer, 2006). 

Vertaisryhmien keskustelujen parissa tehty tutkimus on tyypillisesti 
kohdistunut yksilöiden oppimistuloksiin sekä tehtävien ja kannustavien ra-
kenteiden luomiseen tyypillisesti esimerkiksi lasten matematiikan oppimi-
sessa (esim. Tudge 1990; Moschkovich 1996; Kumpulainen & Mutanen, 1999). 
Arvajan, Häkkisen, Rasku-Puttosen ja Eteläpellon (2002) tutkimus puolestaan 
kohdistui vertaiskollaboraatioon ja siihen, miten symmetria vaikutti yläkou-
lulaisryhmien tiedon rakentamiseen ja jakamiseen biologiaan liittyvässä 
projektissa. Vaikka useat kollaboraatiotutkimukset eivät sen kummemmin ko-
rosta asiaa, ne on lähes poikkeuksetta tehty tutkimalla oppilaita luokkaym-
päristössä (esim. Rogoff & Wertsch, 1984; Linn & Burbules, 1993; Cohen 1994; 
Schwartz 1995; Roschelle & Teasley 1995; Moschkovich 1996; Mercer 1996). 
Aikuisten muodostamien vertaisryhmien kollaboraatioon liittyviä tutkimuksia 
on joko erityisen vaikea löytää tai niitä ei juurikaan ole.

Myöskin tutkimuksia, jotka kohdistuvat vertaisryhmien kollaboratiivi-
seen prosessiin tai tehokkaan kollaboraation laatuun, on harvassa (Häkkinen 
& Arvaja, 1999, s. 3; Sawyer, 2006). Sawyer (2006) ehdottaa ratkaisuksi kolla-
boraation laadun arviointiin vuorovaikutuksen analyysia. Vuorovaikutuksen 
analyysi identifioi yksityiskohtaisesti keskusteluprosessin ominaisuudet, 
jotka tekevät kollaboraatiosta tehokasta ja oppimiseen vaikuttavaa. Yhteis-
toiminnallista oppimisen, ongelmanratkaisun ja kehittämisen tutkimusta 
tehdään usein epäsymmetrisissä oloissa, kuten luokkaopetuksessa, jossa 
opettaja tukee ongelmanratkaisua, tai aikuisten ammatillisissa ryhmäkes-
kusteluissa, joissa joku, jolla on muita enemmän asiantuntemusta, ohjaa 
keskustelua tai tukee ongelman ratkaisua (esim. Hmelo-Silver, 2003; Jenlink 
& Kinnuncan-Welsch, 2001; Orland-Barak, 2006; Kivilehto, 2011). Tudgen (1999) 
mukaan Vygotski-näkökulman huomioon ottavaa tutkimusta, jossa tutkimuk-
sen pitäisi kohdistua kollaboraation tulosten ohella prosessiin, on tehty vä-
hän vertaisryhmäkontekstissa.

Yhteisöllisen verkko-oppimisen eli CSCL:n (computer-supported colla-
borative learning) tutkimuskentässä tutkitaan kollaboraatiota tietokoneavus-
teisen pienryhmien vertaisoppimisen kontekstissa, usein lasten formaaleissa 
oppimistilanteissa, joissa kuitenkin oppimista tukee opettaja. Tällöin yhtei-
sesti kehitetään jotakin tiettyä tietoartefaktia, kuten teoriaa, mallia tai mie-
lipiteitä. (Stahl, 2006, s. 1–19.) CSCL-kentän tutkimus on rakentunut erityisesti 
Scardamalian ja Bereiterin (2003; Bereiter, 2002) tiedon rakentamisen viiteke-
hyksen pohjalta sekä saanut vaikutteita Laven ja Wengerin situationaalisen 
(esim. 1991) oppimisen teoriasta. CSCL-kentän kollaboraation tutkimuksen 
juuret ovat kuitenkin Vygotskyn ajatuksissa sosiaalisen vuorovaikutuksen 
merkityksestä oppimiselle ja tiedon tuottamiselle sekä välittyneisyydestä. 
(Stahl, 2006, s. 13–15; Hakkarainen, 2009). CSCL-tutkijoiden kiinnostus kohdis-
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tuu kollaboraatiossa tapahtuvan oppimisen ja tietokoneavusteisuuden ohella 
pienryhmän tiedon rakentamiseen ja yhteisten merkitysten rakentamiseen. 
(Stahl, 2006, s. 4–5.) Tässä tutkimuksessa nähdään Stahlin (2006; 2013), ta-
paan pienryhmän toiminta ryhmän uuden ymmärryksen ja tiedon luomisena, 
ryhmäkognitiona. Ryhmän toimintaa ei pyritä ymmärtämään, analysoimaan 
eikä kuvaamaan yksilöiden kautta. Tehokkaassa kollaboratiivisessa tiedon 
tuottamisessa ryhmä miettii ja kehittää yhdessä tiettyä kohdetta ja tuottaa 
tieto-objekteja, joita rakennetaan pidemmälle. Tieto-objekti, kuten suunni-
telma tai teoria, integroi ryhmässä vaikuttavat eri perspektiivit, ja lopputu-
loksena rakentuu yhteinen ryhmän konstruktio. Kollaboratiivinen oppiminen 
tai ajattelu tapahtuu vuorovaikutuksen, erityisesti kielen ja puheen, avulla. 
(Stahl, 2006, s. 3.)

Aikuisten kollaboraatioon keskittyvässä John-Steinerin (2000) tutki-
muksessa selvitettiin luovuuden ilmenemistä kollaboraatiossa LKV:n avulla. 
Tarkastelu tehtiin tutkimalla eri aikakausien suurimpien keksijöiden ja tai-
teilijoiden yhteistyötä heidän läheistensä ja työtovereidensa kanssa muun 
muassa muistelmien ja kirjeenvaihdon avulla. Tutkimuksessa havaittiin neljä 
erilaista kollaboraation muotoa (John-Steiner, 2000, s. 197): hajautettu, täy-
dentävä, perhe- ja integroitu kollaboraatio, joista jälkimmäinen kuvaa kenties 
syvintä kollaboraation tasoa. Näillä eri tasoilla saatettiin edetä vaiheittain 
yhteistyön kuluessa. Syvimmässä yhteistyötasossa eli integroidussa kolla-
boraatiossa roolit olivat yhteen kietoutuneita, arvot visionäärisesti sitoutu-
neita yhteen ja työskentelymetodina muutosta tuottava yhteiskehittäminen 
(John-Steiner, 2000).

Engeström (2008, s. 118–168) on tutkinut ryhmien yhteistyötä työym-
päristössä keskustelun tarkan analyysin keinoin vertaamalla ekspansiivisen 
oppimisen teoriaa Nonakan ja Takeuchin tiedon luomisen teoriaan soveltaen 
näitä teorioita kahteen eri ryhmäkeskusteluun. Tutkituissa keskusteluissa oli 
mukana myös hierarkiassa korkeammalla olevia jäseniä, joten tutkittuja ryh-
miä ei voi yksiselitteisesti pitää vertaisryhminä. Engeström toteaa (2008, s. 
166), että vaikka erilaisten työryhmien toiminnan tutkimus on kasvanut viime 
vuosina, vain harvat tutkimukset ovat keskittyneet tarkkaan keskustelun ana-
lyysiin. Hän arvioi, että osittain tämä johtuu vaikeudesta tulkita pitkiä kes-
kusteluja, jotka paneutuvat käytännön ongelmiin. Engeströmin (2008, s. 132) 
mukaan ekspansiivisen oppimisen teoria, jota yleensä sovelletaan erilaisiin 
toimintajärjestelmiin kuukausien tai vuosien aikajaksolla, ei välttämättä sel-
laisenaan sovellu yksittäisten keskustelujen analyysiin, kuten hän sitä kokeili 
soveltaa tutkimuksessaan. Engeström (2008, s. 132) pitää kuitenkin avoimena 
sen mahdollisuuden, että myös yksittäinen keskustelu voi olla ekspansiivista.
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3.2 Kollaboraatio opettajan oppimisen tutkimuksissa

Opettajan oppimisen tutkimus on noussut kansainvälisesti kiinnostavaksi 
tutkimuskohteeksi (Fishman & Davis, 2006). Syitä tähän on monia: yksi niis-
tä on paine kehittää koulutusta ja oppimistuloksia. Nykyinen työelämä on 
tietointensiivistä, ja siinä tarvittava asiantuntijuus on muutoksessa. Näin 
on myös kouluissa ja opettajien työssä. Tietointensiivisyydestä Hakkarainen 
ym. (2012) toteavat, että ”tilanne edellyttää, että asiantuntijat osallistuvat 
jatkuvaan innovaatioiden ja sosiaalisen muutoksen prosessiin vastatakseen 
haasteisiin ja vaatimuksiin, jotka ovat kaikille osanottajille uusia”. Opettajan 
elinikäinen oppiminen nähdään avaimena opettajan ajattelun kehittämises-
sä. Opettajan ajattelun kehittyminen nähdään tarpeellisena opetuksen kehit-
tämiselle ja oppilaiden tai opiskelijoiden yhä paremmalle oppimiselle. Opet-
tajien kollaboratiivisen toiminnan on todettu edistävän opettajan oppimista. 
Kollaboraatio tukee opettajan taitojen kehittymistä, toisilta oppimista sekä 
ideoiden ja kokemusten jakamista. (Meirink, Imants, Meijer & Verloop, 2010; 
Grossman, Wineburg & Woolwort, 2001; Meirink, Meijer & Verloop, 2007; Put-
nam & Borco, 2000; Day, 1999.) Opettajan kollaboraation on todettu tukevan 
myös tiedon rakentamista (Bereiter, 2002; Day, 1999; Woods, Jefferey, Troman 
& Boyle, 1997).

Opettajien oppimisesta on tutkittu esimerkiksi ammatillista kollaboraa-
tiota (esim. Orland-Barak, 2006; Tillema & van der Westhuizen, 2006), mutta 
vain harvoin vertaisryhmissä, sillä yleensä ryhmässä on ollut mukana joku 
”pätevämpi” työn vetäjä tai puheenjohtaja. Voidaankin sanoa, että on tarpeen 
tutkia symmetristä, kollaboratiivista oppimista ja tiedon tuottamista niin, 
että tutkimuksen kohteena ovat aikuiset, joiden asiantuntijuus on samanta-
soista. (Ks. tarkemmin samantasoinen asiantuntijuus kollaboraatiossa Dillen-
bourg, 1999, s. 7–8.) 

Opettajaryhmiin ja opetusalan ammattilaisiin kohdistunut tutkimus 
osoittaa, että opettajaryhmissä opettajien oppimisen ja kollaboraation välil-
lä on tiivis yhteys. Opettajaryhmien kollaboratiivinen työskentely sai aikaan 
muutoksia yksittäisten opettajien pedagogisissa käsityksissä ja opetuskäy-
tännöissä ja edisti työn kehittämisen yhteydessä yhteisen tiedon rakenta-
mista ja konseptuaalisten artefaktien luomista. Ryhmissä tapahtuva opet-
tajien kollaboraatio ei kuitenkaan aina tuota opettajien oppimista. (Meirink 
ym., 2010; Tillema & Westhuizen, 2006.) Tilleman ja Westhuizenin (2006) tut-
kimuksessa erilaiset opetusalan ammattilaiset osallistuivat opintoryhmiin, 
jotka pyrkivät rakentamaan yhteistä tietoa. Opintoryhmien kollaboratiivisista 
tiedon rakentamisen prosesseista tuli erilaisia: vain yksi ryhmä kolmesta 
onnistui tavoitteessaan eli konseptuaalisen artefaktin luomisessa. Kuitenkin 
jokainen ryhmä koki hyötyneensä ja oppineensa kollaboraatiossa esimerkiksi 
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saamalla uusia näkökulmia ja siten selvitti omia käsityksiään ja määritti yh-
teisiä ongelmia.

Meirink ym. (2010) ovat tutkineet opettajien oppimista opettajatiimien 
kollaboraatiossa. Tutkimuksen mukaan kollaboraatio ei tuottanut osassa 
tiimeistä innovatiivista oppimista, minkä vuoksi kirjoittajat pohtivat kollabo-
raation laatuun vaikuttavia tekijöitä. He pohtivat, että osallistujien keskinäi-
nen riippuvuus siinä, mitä ja miten kokemuksia jaetaan, vaikuttaa onnistumi-
seen. He toteavat, ettei pelkkä ajatusten jakaminen toisten opettajien kanssa 
riitä oppimiseen. Meirink ym. (2010) toteavat myös, että tuloksekkaalle kolla-
boraatiolle tärkeää on keskinäisen riippuvuuden tunteen lisäksi opettajien 
autonomia ryhmässä. Autonomialla tarkoitetaan, että kollaboraatiossa opet-
tajien tulisi voida valita itse kollaboratiivisen kehittämisen kohde ja ryhmän 
työtapa.

Professionaalisessa oppimiseen ja kehittämiseen tähtäävässä ryhmässä 
osallistujien tulee voida itse asettaa mielekkäät ja merkitykselliset kehittä-
misen kohteet, jotta tiedon tuottaminen tulisi mahdolliseksi. Tärkeää profes-
sionaalin tiedon tuottamisen onnistumiselle on osallistujien samankaltainen 
kieli ja ymmärrys. Meirink ym. (2010) esittävät, että opettajien keskinäinen 
riippuvuus toisistaan on tärkeää oppimista edistävälle kollaboraatiolle. Tä-
täkin oleellisempaa on kuitenkin se, että opettajat järjestävät itsenäisesti 
ryhmänsä kollaboratiivisen prosessin ja valitsevat vapaasti aiheen, jota 
kollaboratiivisesti opitaan tai kehitetään. Pelkkä kokemusten vaihtaminen ei 
ole riittävä tapa oppia kollegoilta. Siksi he esittävät, että opettajia pitäisi sti-
muloida kehittämään konkreettisia artefakteja, kuten oppituntisuunnitelmia.
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITE

Huolimatta siitä, että LKV:lla on laaja soveltamisen historia ja sitä on kehi-
telty edelleen, voidaan puutteena pitää sitä, että LKV:tä ei ole hyödynnetty 
laajemmin aikuisista asiantuntijoista koostuvan vertaisryhmän uuden tiedon 
tarkastelussa. Tässä tutkimuksessa lähestytään opettajien kollaboratiivista 
tiedontuottamisen prosessia lähikehityksen vyöhykkeen teorian näkökul-
masta. Klassista LKV:n käsitteellistystä hyödynnetään aikuisten oppimisen ja 
symmetristen ryhmien tarkastelussa. Oppiminen ymmärretään tässä yhtey-
dessä kehittämisenä ja uuden tiedon tuottamisena. 

Uuden tiedon ja opetusmenetelmien kehittäminen mahdollistuu vuo-
rovaikutukseen perustuvassa kollaboraatiossa, jossa kohtaavat kokemuk-
sellinen arkitieto ja uusi teoriatieto. LKV:n käsitteen pohjalta vuorovaikutus, 
erityisesti puhe, asettuu tarkasteltavaksi välittävänä ja ajattelun näkyväksi 
tekevänä välineenä. Huolimatta laajaksi levinneestä kollaboraatiotutkimuk-
sen kentästä ja tarpeesta tietää, miten kollaboratiivista uuden tiedon tuot-
tamista voitaisiin tukea, opettajien ja aikuisten ammatillisen kehittymisen 
tutkimuksessa kollaboratiivista tiedon tuottamisprosessia kuvaavia mi-
kroanalyyseja on niukasti. Siksi tiedon tuottamisen tutkimusmenetelmien 
kehittäminen on tarpeellista. 

Kuten aiemmissa luvuissa on todettu, on aikuisten ja erityisesti opetta-
jien vertaisryhmiin kohdistuva tutkimus ylipäätään niukkaa. Erityisen vähän 
on tutkimuksia, jotka kohdistuvat varsinaiseen kollaboratiivisen oppimisen ja 
tiedon tuottamisen prosessin menestyksellisyyteen tai tehokkuuteen. Näistä 
syistä tässä tutkimuksessa lähden aineistolähtöisesti tarkastelemaan kolla-
boratiivista prosessia. Tarkastelun toteuttamiseksi on tarpeen kehittää me-
netelmä, jolla analysoidaan opettajien uuden tiedon tuottamisen prosessia 
vertaiskollaboraatiossa. Empiirisesti tutkin täydennyskoulutuksen konteks-
tissa opettajien ryhmäkeskusteluja, joissa pyrittiin tuottamaan uutta tietoa ja 
opetusmenetelmiä kollaboratiivisesti oppimisteoreettista tietoa hyödyntäen. 

Näistä kuvatuista lähtökohdista ovat muotoutuneet täsmentyneet tut-
kimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. Tämä väitöstutkimus tarkastelee 
opettajien yhteisen tiedon tuottamisen prosessia ja uuden tiedon tuottamis-
ta lähikehityksen vyöhykkeellä. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää lähike-
hityksen vyöhykkeen teorian tulkintaa uuden tiedon tuottamisen prosessia 
tarkasteltaessa. 
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Tämän väitöstutkimuksen tarkemmat tutkimuskysymykset jakautuvat kol-
meen osaan:

• Millaista on opetuksen kehittämiseen pyrkivä aikuisten vertaiskolla-
boraatio?

• Mitä kehittämistä edistäviä ja estäviä tekijöitä on löydettävissä uu-
sien opetusmenetelmien tuottamisessa opettajien ryhmäkeskuste-
lussa?

• Miten lähikehityksen vyöhykkeen käsite toimii uuden tiedon tuotta-
misen kuvaajana ja kehittämisen välineenä? 

Osatutkimusten tarkemmat tutkimuskysymykset ovat rakentuneet vuorovai-
kutuksessa aineiston analyysin kanssa. Tätä vuorovaikutteista osatutkimus-
ten tavoitteiden ja laadullisten analyysien rakentumista on ohjannut kysymys 
siitä, millainen on yhteisen tiedon tuottamisen prosessi. Väitöstutkimuksen 
osatutkimusten näkökulmat, tutkimuskysymykset sekä niiden sijoittuminen 
eri osajulkaisuihin on koottu taulukkoon 1. 

Tutkimuksen osatutkimukset tarkastelevat kotitalousopettajien täyden-
nyskoulutuskurssilla tapahtuvaa yhteisen tiedon tuottamisen prosessia, eri-
tyisesti sitä, miten osanottajat tuottavat yhdessä uutta tietoa ja opetusme-
netelmiä, miten teoriatieto ja kokemustieto yhdistyvät prosessissa ja miten 
kollaboraation laatu vaikuttaa kehittämisprosessiin. Osatutkimukset rapor-
toitiin kolmessa julkaisussa (ks. julkaisuluettelo s. xii).

Ensimmäisessä julkaisussa tarkasteltiin sitä, millaista uuden tiedon 
tuottamiseen tähtäävää puhetta ryhmissä tuotetaan, ja kuvattiin kehitettyä 
aineiston analyysimenetelmää. Lisäksi julkaisussa tarkasteltiin sitä, miten ke-
hittämispuhe liittyy erilaisiin oppimiskäsityksiin. 

Toisessa julkaisussa tarkasteltiin sitä, miten teoriatieto sekä kokemus-
tieto yhdistyvät yhteisen tiedon tuottamisen prosessissa. Julkaisussa kuvat-
tiin yhteisen tiedon tuottamisen prosessia lähikehityksen vyöhykkeen käsit-
teen avulla. 

Kolmannessa julkaisussa tarkasteltiin kollaboraatiota: vuorovaikutuksen 
ja sen laadun merkitystä uuden tiedon tuottamisen kannalta. Tavoitteena oli 
löytää vastaus siihen, millainen yhteistyö tukee ja millainen estää kehittävää 
kollaboraatiota.
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Taulukko 1. Osatutkimusten näkökulmat ja tutkimuskysymykset 

Julkaisu Näkökulma Tutkimuskysymykset

I

Analyysimetodin kehittäminen 
opetusmenetelmien kehittämi-
sen analysoimiseksi puheesta ja 
kehittämisen liittyminen oppi-
miskäsityksiin

Miten opetuksen kehittäminen on 
analysoitavissa opettajien ryhmäkes-
kusteluista? 

Miten ideoiden kehittäminen yhdistyy 
oppimiskäsityksiin?

II

Teoriatiedon ja kokemustie-
don yhdistyminen; ryhmien 
erilaisten yhteisen tiedon 
tuottamisen prosessien kuvaa-
minen teoreettisella tasolla 
lähikehityksen vyöhykkeen 
käsitteen avulla

Miten teoriatieto sekä opettajien ko-
kemustieto opetuksesta yhdistyvät 
yhteisessä tiedon tuottamisproses-
sissa eri ryhmillä?

Millaisia ovat ryhmien yhteisen tiedon 
tuottamisen prosessit lähikehityksen 
vyöhykkeellä? 

III

Kollaboraation laatu eri ryhmis-
sä: kehittävän kollaboraation 
erot ja kollaboratiiviset kehittä-
vän vuorovaikutuksen kehitys-
kaaret (engl. trajectories) ryh-
mien erilaisissa yhteisen tiedon 
tuottamisen prosesseissa

Vaikuttaako ryhmäkeskustelun vuo-
rovaikutuksen laatu havaittuihin ryh-
mien erilaisiin kehittämistuloksiin?

Millaisista elementeistä kollabora-
tiivinen kehittäminen koostuu (engl. 
collaboration action categories) ryh-
mäkeskusteluissa?

Millaisia kehittämisen kehityskaaria 
(engl. trajectories of collaborative 
actions ja sequential pairs of collabo-
rative actions) yhteisen tiedon tuot-
tamisessa on löydettävissä eri tavoin 
onnistuneilla ryhmillä?

Millainen kollaboraatio edistää ja 
millainen estää uuden tiedon kehittä-
mistä?
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

Tässä luvussa kuvaan kaikille julkaisuille yhteisen tutkimuskontekstin, tut-
kimusaineiston ja analyysimenetelmän kehittämisen. Analyysimenetelmän 
kehittämisen kuvaus etenee luvussa 5.4 kronologisesti eikä osajulkaisuittain. 

5.1 Tutkimuskonteksti ja aineiston keruu

Tutkimuksen aineisto oli kotitalouden aineenopettajille järjestetystä täyden-
nyskoulutuksesta kerätty videoaineisto. Täydennyskoulutuskurssin järjestivät 
Kotitalousopettajien liitto ja Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötie-
teiden laitoksen kotitalousopettajan koulutus vuosina 2005–2006. Kurssin 
järjestämisen taustalla olivat opetuksen kehittämisen haasteet, jotka ovat 
aiheutuneet uuden peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden voimaan-
tulosta, uusista oppimiskäsityksistä sekä yhteiskunnassa ja kodeissa tapah-
tuneista muutoksista. Opetuksen kehittämiseen tarvittiin uusia ideoita, uu-
den tiedon tuottamista. 

Osallistujat hakeutuivat kurssille vapaaehtoisesti ammattilehdessä 
julkaistun ilmoituksen perusteella ja todennäköisesti motivoituneina kehit-
tämään omaa työtään, sillä kurssi esiteltiin pitkäkestoisena, omaan työs-
kentelyyn perustuvana ja kehittämiseen tähtäävänä. Täydennyskoulutuksen 
työskentelytapoina olivat lähiopetuskerrat ja omatoimiset koulussa toteutet-
tavat tehtävät. Lähiopetuskerroilla työmuotoina olivat ennakkotehtävä, luen-
not, ryhmätyöskentely ja etätehtävien työstäminen. Täydennyskoulutukseen 
ilmoittautui 28 osanottajaa. Osanottajat olivat työikäisiä opettajia eri puolilta 
Suomea. Täydennyskoulutuksen osanottajille tarjottiin välineitä kehittämisen 
tueksi. Välineitä olivat ryhmäkeskustelu, teoreettinen tieto luennoilta ja oppi-
miskäsityksiä tiivistäen esittävä taulukko (liite 1). Ryhmäkeskustelun tavoite 
annettiin tehtävän muodossa. Täydennyskoulutuksen ulkoiset puitteet ja ke-
hitystehtävä itsessään loivat sosiaalisen kontekstin, jonka puitteissa ryhmät 
loivat oman ryhmäkontekstinsa.

Itse toimin täydennyskoulutuksessa tutkijana keräten aineistoa. Olin 
mukana koulutuksen suunnittelutapaamisissa, mutta en osallistunut koulut-
tamiseen tai koulutuksen järjestelyihin täydennyskoulutuksen aikana.

5.2 Tutkimuksen aineiston rajaus

Tutkimuksen aineisto on rajattu laajasta videomateriaalista, joka on nauhoi-
tettu täydennyskoulutuksen lähiopetusjaksoilla. Keräsin laajan tutkimusai-
neiston koko 1,5 vuotta kestäneen täydennyskoulutuksen kolmelta eri lähi-
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opetusjaksolta. Aineisto tallennettiin kuvausavustajien avustuksella useilla 
videokameroilla (kesällä 2005: 6 ryhmää / 6 kameraa, syksyllä 2005: 4 ryhmää 
/ 4 kameraa, kesällä 2006: kaikki osanottajat samassa tilassa / 2 kameraa). 
Tutkija ja tutkimusavustajat vaihtoivat nauhoja huoneissa, joissa ryhmäkes-
kusteluja käytiin. Aineiston sisällön ja laadun tarkastelun perusteella tutki-
mus kohdentui ensimmäiseen lähiopetusjaksoon Helsingissä kesällä 2005; 
tällä jaksolla kokonaisuus ja tutkittavien ryhmien kokoonpano olivat rele-
vantteja. Ryhmien kokoonpanot vaihtuivat täydennyskoulutuksen jatkuessa, 
joten samoja ryhmiä ei sellaisenaan ollut mahdollista tutkia täydennyskoulu-
tuksen myöhemmillä lähiopetuskerroilla.

Videokuvaaminen mahdollisti merkitysten rakentamisen tallentamisen 
tapahtumahetkellä. Kun videoidaan ihmisten toimintaa, kuten merkitysten 
rakentamista keskustelussa tai kohtaamisissa, videoaineistoa tyypillisesti 
kertyy runsaasti. Siten syntyy myös tutkijalle määrällisesti paljon arkistoita-
vaa ja analysoitavaa tutkimusaineistoa. Videoaineistojen analysoinnin haas-
teena on vähentää aineistoa eli rajata ja organisoida sitä siten, että säilyttää 
tutkittavan ilmiön kokonaiskuvan, mutta toisaalta onnistuu valitsemaan te-
hokkaita, käsiteltäviä ja perusteltuja analyysiyksiköitä. (Ash, 2007, s. 209.) 

Yhteensä videoaineistoa kertyi yhteensä noin 62 tuntia. Digivideokame-
ralla kuvattu videomateriaali siirrettiin tietokoneelle ja edelleen DVD-levyille. 
Aineiston analysointi aloitettiin esianalyysilla, jonka tarkoituksena oli löytää 
tutkimuksen varsinainen kohde ja rajata tutkimusaineistoa. Videoaineiston 
esianalyysi oli monivaiheinen prosessi. Pääpiirteissään aineiston esianalyysi 
jakautui neljään vaiheeseen: 1) esikatselu, 2) aineiston ensimmäinen karkea 
rajaus, 3) toinen rajaus, joka tarkensi tutkimuskohteen, ja 4) puheen trans-
kriptin luominen.

Aloitin aineiston analysoinnin videoaineiston esikatselulla. Tämän 
katselun perusteella rajasin analyysiin mukaan otettavan materiaalin. En-
simmäiseksi rajasin aineiston ensimmäiseen lähiopetusjaksoon, tarkemmin 
sanottuna kahden päivän lähiopetusjakson jälkimmäisen päivän ryhmätyö-
osuuteen. Päivän ohjelma on liitteenä (liite 2).

Rajattu aineisto sisälsi videokuvaa osallistujien ryhmäkeskustelusta, 
jonka nimenä oli Oppimiskäsitykset käytännössä – uuden ideointia. Osallis-
tujat jakautuivat itsenäisesti kuuteen ryhmään, joissa kussakin oli kahdesta 
viiteen jäsentä. Kukin ryhmä kokoontui erillisessä rauhallisessa tilassaan. 
Toinen rajaus tarkensi tutkimuskohteeksi kolmen ryhmän noin tunnin mittai-
set ryhmäkeskustelut ensimmäisen kaksipäiväisen lähiopetusjakson aikana 
seuraavalla tavalla: kuudesta ryhmästä rajasin pois kaksi ryhmän video-
tallenteen tai kuvakulman huonon laadun vuoksi. Jäljelle jääneistä neljästä 
valitsin aluksi mukaan kaksi ryhmää. Myöhemmin otin tutkimukseen mukaan 
myös kolmannen ryhmän. Esianalyysin perusteella olin havainnut, että se, et-
tä ryhmän osanottajat eivät olleet ennestään tuttuja, sai heidät keskittymään 
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enemmän varsinaisen ryhmätyön tekemiseen ja uusien opetusmenetelmien 
kehittämiseen muuhun puheeseen verrattuna. Lisäksi valittujen ryhmien kes-
kustelut kestivät ryhmätyölle varatun ajan eikä kukaan ryhmän osanottajista 
poistunut paikalta kesken ryhmäkeskustelun. Valitsemieni ryhmien jäsenten 
tulkitsin olevan toisilleen vieraita; minä tutkijana en selkeästi huomannut 
heidän aiemmin tehneen läheistä yhteistyötä. Esianalyysin perusteella olin 
havainnut, että ryhmät selkeästi keskittyivät kehittämiseen ja eri ryhmien 
toiminnat erosivat laadullisesti toisistaan. Laadulliselle tutkimukselle tyypil-
lisesti halusin tarkentaa kuvaa ryhmien toiminnasta ja siksi toteuttaa kehit-
tämiäni analyysejä myös kolmannelle ryhmälle ja tutkia kollaboraation laatua 
kolmella eri ryhmällä. Kolmannen ryhmän valitsin edellä mainittujen kahden 
ryhmän ohella tarkemman ja syvenevän analyysin kohteeksi sekä edellä 
lueteltujen seikkojen perusteella että esianalyysin perusteella havaitsemani 
ryhmätoiminnan erilaisuuden perusteella. Valittujen ryhmien osanottajamää-
rät olivat erisuuruiset. Ryhmässä A/1 oli neljä jäsentä, ja heidän keskustelun-
sa kesti 1 t 10 minuuttia. Ryhmässä B/2 oli kaksi jäsentä, ja ryhmäkeskustelu 
kesti 1 t 5 minuuttia. Ryhmässä C oli puolestaan kolme osanottajaa, ja kes-
kustelu kesti 1 t 3 minuuttia. Purettua ja litteroitua tekstiä keskusteluista tuli 
yhteensä 46 sivua tiivistä tekstiä (fontti Times New Roman 12 pt, riviväli 1): 
ryhmä A:lla 17 sivua, B:llä 14 sivua ja C:llä 15 sivua.

Esianalyysin viimeisessä vaiheessa videonauhoitetuista keskusteluista 
tehtiin asiasisällön ja puheenvuorojen tarkka transkripti. Käytössäni olivat 
keskustelunanalyysin litterointimerkit ja -käytännöt soveltuvin osin (liite 3). 
Pääpiirteissään käytäntö ja merkit vastaavat alalla Suomessa ja kansainvä-
lisesti käytettyä merkintätapaa (Seppänen, 1998, s. 21). Koska tarkoituksena-
ni ei ollut tehdä varsinaista keskustelunanalyysia, ei analyysissa kiinnitetty 
huomiota muun muassa sanojen sävelkulkuun, puhenopeuteen ja muihin 
äänen käytön ilmentymiin. Litteraateissa kuvattavat puheen piirteet olivat 
yhteydessä tutkimuksen tavoitteisiin ja keskittyvät siten puheenvuorojen 
asiasisältöjen kuvaamiseen sekä sellaisiin piirteisiin, jotka olivat tärkeitä 
keskustelun etenemisen ja puhujien välisen vuorovaikutuksen kuvaamisen 
kannalta. 

Videoaineisto tarjosi mahdollisuuden myös eleiden (gestures) tai ke-
hollisuuden (embodiment) analysointiin. Aineiston esianalyysissa ilmeni, 
että kehollinen vuorovaikutus ei tarjonnut erityistä tutkimuskohdetta: se oli 
varsin niukkaa, koska osallistujat istuivat pöydän äärellä. Puhe nousi tutki-
muskysymysten kannalta merkittävimmäksi välittäväksi välineeksi ryhmäkes-
kustelujen aikana, ja keskitin analyysin siihen. Eleitä ja kehollisuutta vuoro-
vaikutuksen aikana ei täten erikseen analysoitu. Kuitenkin merkitykselliset 
tapahtumat, kuten oppimiskäsitystaulukon osoittaminen, hymyily tai huu-
dahdukset huomioitiin ryhmäkeskustelujen analysoinnin ja tulkinnan tukena.
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Tutkimuksen kohteena olevat ryhmäkeskustelut perustuivat tehtävänan-
toon, jonka tavoitteena oli ideoida ja kehittää oppimiskäsitysluentojen ja op-
pimiskäsitysten opiskelun pohjalta uudenlaisia, kokeilevia opetusmenetelmiä 
ja jopa villejä ideoita opetukseen. Tavoitteena oli täten kehittää konkreettisia 
ideoita ja opetusmenetelmiä jo kyseisellä ensimmäisellä täydennyskoulutuk-
sen lähiopetuskerralla. 

5.3 Laadullinen sisällönanalyysi aineiston tutkimusmetodina 

Kuten aiemmin on todettu, vygotskilaisesta näkökulmasta yhteisen tiedon 
tuottamista on tarkasteltava juuri sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapah-
tuvan puheen pohjalta. Näin siksi, että puhe eli sanat ja kieli ovat paitsi 
vuorovaikutuksen väline myös merkitysten ja tiedon luomisen välittäjä kes-
kusteluaineistossani.  Täydennyskoulutuskurssilla opiskeltavat ja hyödynnet-
tävät oppimisteoriat voidaan nähdä historiallisesti rakentuneena symbolise-
na järjestelmänä sekä teoreettisena tietona. Sekä teoriatieto että opettajien 
kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunut kokemustieto omasta työstään ovat 
kehittämisen välineitä, jotka verbalisoituvat puheessa kielen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen avulla. 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston analyysit perustuvat videonau-
hoitettujen ryhmäkeskustelujen litteraatteihin, pääasiassa puheeseen. Vi-
deokuvaa on käytetty tukena puheen ymmärtämiselle ja litteroinnille. Tutki-
musaineisto on analysoitu aineistolähtöisesti ja systemaattisesti laadullisen 
sisällönanalyysin (Chi, 1997; Saldaña, 2012; Ash, 2007) avulla.

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa sisällönanalyysissa tavoitteena on 
saavuttaa systemaattinen ja kattava kuvaus aineistosta (Tuomi & Sarajärvi, 
2002; Ash, 2007; Saldaña, 2012; Seitamaa-Hakkarainen & Koskennurmi-Sivo-
nen, 2013). Laadullisen sisällönanalyysin avulla tutkitaan useimmiten kielel-
listä aineistoa, jolloin erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla pyritään 
analysoimaan tutkittavan ilmiön sisältöjä ja rakenteita (Chi, 1997). Aineiston 
analyysi on luonteeltaan syklistä: se on prosessi, jossa aineistoon perehty-
minen ja luokittelun kehittäminen kietoutuvat toisiinsa. Kategoriat muuttuvat 
ja kehittyvät analyysiprosessin aikana (Derry, 2007; Seitamaa-Hakkarainen, 
2000). Videoaineiston laadullinen analyysiprosessi on luonteeltaan syste-
maattista ja kattavaa, ja analyysissa yhdistyvät analyysi ja synteesi (Saldaña, 
2012; Ash, 2007; Derry, 2007; Seitamaa-Hakkarainen, 2000).

Ash (2007) pitää videoaineiston metodisten valintojen ja kehityspolku-
jen suhteen välttämättömänä sitä, että tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
ohjaa tutkimuskysymysten asettelua, kohderyhmän valintaa ja analyyttisia 
valintoja. Sosiokulttuurisesti orientoituneen, vuorovaikutukseen kohdistuvan 
analyysin piirteitä ovat hahmotelleet Kumpulainen ja Mutanen (1999). Tyypil-
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lisesti sosiokulttuurisen interaktiotutkimuksen analyysin kohteena on ryhmä, 
sillä kieli ja diskurssi ovat sosiaalinen konstruktio. Analyysissa huomioidaan 
tutkittavan tilanteen sosiokulttuurinen konteksti. Analyysi liikkuu mikro- ja 
makrotasoilla, ja analyysien avulla pyritään kuvaamaan interaktiota dynaa-
misesti. Analyysien kohteena ovat tyypillisesti interaktiossa syntyvät merki-
tykset ja niiden rakentuminen. (Kumpulainen & Mutanen, 1999.)

Tämän sosiokulttuurisesti orientoituneen tutkimuksen teoreettisena 
viitekehyksenä on Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen käsite. Sen vuoksi 
tutkimuksen keskiössä on uuden tiedon tuottaminen eli kollaboratiivinen 
kehittäminen opetusmenetelmien kontekstissa. Tästä teoreettisesta orien-
taatiosta nousi se, että analyyseja ja analyysiyksiköitä kehitettiin jäljittämään 
kehittämisen prosessia. Analyysi kohdistui puheeseen ryhmävuorovaikutuk-
sen tasolla ja teoriatiedon hyödyntämisen tarkasteluun sekä siihen, miten 
ryhmä keskustelussa kantoi kehittämistä.

Ash (2007) esittää merkitysten rakentamisen analysointiin kolmetasois-
ta analyysia ja analyysiyksiköitä, joiden avulla aineistoa voidaan analysoida 
kolmella eri tasolla ja liikkua edestakaisin analyysitasojen välillä. Ensimmäi-
sen tason videoaineiston analyysit ovat laajarakenteisia ja holistisia, etene-
mis- tai virtaamistaulukoita. Niiden avulla aineistosta saadaan yleiskuva 
jakamalla aineisto osiin. Toinen taso on videoaineiston keskitason analyysi. 
Keskitasolla analysoidaan etenemistaulukon osia yksityiskohtaisemmin, 
korostaen dialogisuutta, keskustelun sisältöä ja sitä, miten ryhmä rakentaa 
ymmärrystä tieteen ja oman aiemman ymmärryksen pohjalta. Ash (2007) 
luonnehtii näitä keskitason analyysiyksiköitä tiedon rakentamisen merkit-
täviksi tapahtumiksi. Merkittävät tapahtumat nousevat aiemmista tapahtu-
mista ja vaikuttavat tulevaan toimintaan. (Ash, 2007, s. 212.) Kolmas taso on 
mikrogeneettinen, ja se koostuu yksityiskohtaisesta keskustelun analyysista. 
Kolmannen tason analyysit ovat tiettyjen merkityksellisten eli perustellusti 
valittujen osien vielä edellistäkin tasoa yksityiskohtaisempaa analysointia, 
jossa käytetään hyödyksi keskustelun lukemattomia yksityiskohtia, joita ryh-
män keskustelusta on videoaineistoon tallentunut. (Ash, 2007, s. 212.) 

Tässä tutkimuksessa on liikuttu eri analyysitasoilla, makrotasolta 
mikrotasolle. Tämän väitöstutkimuksen aineiston sisällönanalyysi 
kehittyi aineistolähtöisesti, ja analyysissa kehitetyt sisältöluokitukset 
nousivat aineistolähtöisestä analyysista. Analyysimetodien kehittäminen 
aineistolähtöisesti sopii videoaineiston luonteeseen, koska siten voidaan 
saada aineistosta yleiskuva sekä rajata ja organisoida se. Analyysia on tehty 
aineistolähtöisesti Ashin (2007) eri analyysitasojen termein sekä ylä-, keski- 
että mikrogeneettisellä tasolla. 

Tässä tutkimuksessa ylätason holistinen taso eli makrotaso, jolla or-
ganisoitiin aineistosta yleiskuva, rakentui 1) puheenaihejaksojen pohjalta. 
Monitasoinen analyysi rakentui 2) puheenaihelajien luokittelujen pohjalta, 



38

ja siinä merkittäviksi tapahtumiksi nousivat erityisesti kehittämispuhejaksot. 
Kehittämispuheen analysointi eteni 3) menetelmäkehittämispuheen yhty-
mäkohta-analyyseihin. Rakensin prosessikuvaukset saadakseni yleiskuvan 
ryhmien 4) yhteisen tiedon tuottamisen prosesseista LKV:llä. Kollaboraation 
analyysissa rakensin luokittelun kehittämis- ja työjärjestyspuheen 5) yhteis-
kehittämisen teoille ja 6) tavan tarkastella sitä, miten yksi yhteiskehittämisen 
teko johtaa toiseen. Näiden luokittelujen sekä kollaboraation kehityskaarien 
analyysia rakensin puolestaan sekä mikrogeneettisellä tasolla että keskita-
solla.

Analyysimetodien kehittäminen eteni osittain myös teorian ja aineis-
ton vuoropuheluna. Kehittämistä ohjasivat tutkimustavoitteet sekä keski-
tasolla että mikrogeneettisellä tasolla. Teoreettisen viitekehyksen teoriat 
muodostivat paitsi raamit keskustelujen analysoinnille ja tulkinnalle myös 
kontekstin tutkimusongelmille sekä aineistosta nouseville tulkinnoille ja 
tutkimustuloksille. Aineiston analyysin perusyksiköiksi ovat analyysivaihees-
sa muodostuneet puheenaihejaksot, puheenaihelajit sekä kehittämispuhe. 
Perusyksiköiden luokittelut ovat syntyneet sisällöllisen merkityksen (ks. 
Seitamaa-Hakkarainen, 2000; Ash, 2007; Seitamaa-Hakkarainen & Koskennur-
mi-Sivonen, 2013) mukaan. Perusyksiköiden kehittäminen on nostanut uusia 
tutkimusongelmia, mikä on syventänyt analyysejä. Tämä on edellyttänyt 
aineistosta nousevien uusien analyysien kehittämistä syklisenä tuloksia ja 
uusia analyyseja tuottavana prosessina. Seuraavassa luvussa käsitellään ai-
neiston analyysin kehittäminen ja analyysien eteneminen.

5.4 Tutkimusaineiston analyysimenetelmän kehittäminen

Vuorovaikutustilanne on prosessinomainen tapahtuma, jota on usein pyritty 
kuvamaan keskustelua analysoiden esimerkiksi keskusteluanalyysin tai dis-
kurssianalyysin avulla (Kumpulainen & Mutanen, 1999). Tässä tutkimuksessa 
keskusteluanalyysin menetelmiä on hyödynnetty keskustelujen litteraattien 
teossa. Analyysissa puolestaan on keskitytty tarkastelemaan keskustelua, 
sen sekvenssinomaista rakentumista ja vuorovaikutuksen loogis-kronologista 
etenemistä, toisin sanoen merkitysten rakentumista pidemmistä ilmaisuket-
juista. Aineiston tarkastelun varsinaisena kohteena on ollut puheen sisältö ja 
keskustelun eteneminen.

Tutkimuksen aineiston analyysissa litteraattien systemaattinen luku-
tapani oli diskursiivinen. Diskursiivisella lukutavalla en viittaa varsinaiseen 
diskurssianalyysin traditioon tai keskusteluanalyyttisiin konventioihin (con-
versation analysis (CA) -methods), vaan laadulliseen keskusteluaineiston 
sisällönanalyysiin, joka perustuu keskustelunanalyysin tapaan tehtyihin tark-
koihin litteraatteihin ja hienosyiseen systemaattiseen ryhmäkeskustelujen 
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litteraattien analysointiin. Tätä voisi luonnehtia esimerkiksi Hepburnin ja Pot-
terin (2007) diskursiivisen psykologian periaatteiden mukaan. Diskursiivinen 
psykologia on kiinnostunut puheen ja tekstien roolista sosiaalisissa käytän-
nöissä, ja sen teoreettinen näkökulma on toimintaorientoitunut, situatiivinen 
ja konstruktiivinen. Toimintaorientaatio tarkoittaa, että puhe nähdään ihmis-
ten välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen pääasiallisena välittäjänä. Puhe 
on situationaalista ensiksikin siksi, että keskustelu rakentuu järjestelmälli-
sesti puheenvuoroittain edeten, toiseksi siksi, että institutionaalinen iden-
titeetti ja tehtävänanto mahdollisesti vaikuttavat keskustelun tapahtumiin, 
ja kolmanneksi siksi, että keskustelu on retorisesti paikannettua. (Hepburn 
& Potter, 2007, s. 173.) Keskustelu on sekä tuotettua että tuottavaa. Tuotet-
tua keskustelua rakentuu sanoista, jotka rakentuvat erilaisista resursseista, 
kuten ideoista, arkipäiväisistä asioita tai laajoista selittävistä systeemeistä. 
Tuottava keskustelu tarkoittaa, että versiot maailmasta, tapahtumista ja toi-
minnasta ja ihmisen fenomenologiset maailmat tuotetaan ja vakiinnutetaan 
puheessa tapahtumien suuntaisesti. Diskursiivinen psykologia ei kuitenkaan 
sitoudu relativismiin. (Hepburn & Potter, 2007.)

Kuvio 1. Analyysin etenemisvaiheet
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Seuraavaksi kuvaan analyysin kehittämisen vaiheittain. Seuraavissa 
luvuissa (luvut 5.4.1–5.4.8) kuvaamani analyysi eteni analyysivaiheita ohjan-
neiden kysymysten mukaan. Ne eivät ole identtisiä osatutkimusten tutkimus-
kysymysten kanssa, vaan ne ovat toimineet syventyvien analyysikierrosten 
analyysia ohjanneina kysymyksinä. Analyysi rakentui vaiheittain. Osajulkai-
suihin nostin ja täsmensin tietyt näkökulmat ja tutkimuskysymykset (ks. tau-
lukko 1).  Analyysin vaiheet on kuvattu kuviossa 1. 

5.4.1 Puheenaihejaksot perusanalyysiyksikköinä

Aineiston analyysissa ensimmäiseksi analysoitiin, millaista puhetta ryhmä-
työ tuottaa. Aineiston organisoimiseksi analyysi alkoi puheenaihejaksojen 
määrittämisellä. Laadullisen sisällön analyysin avulla luokittelin litteraattien 
sisältämän puheen aineistolähtöisesti puheenaiheen perusteella puheen-
aihejaksoihin (episodes of topic talk). Puheenaihejaksoista muotoutui tutki-
muksen perusanalyysiyksikköjä, jotka identifioitiin sisältöä kuvaavalla nimel-
lä, jakson ajallisella kestolla ja järjestysluvulla. 

Puheenaihejakso on yksikkö, jossa puhe selkeästi pysyy hetken samas-
sa aiheessa, vähintään kolmen puheenvuoron verran. Puheenaihejakso vaih-
tuu, kun keskustelu eksplisiittisesti siirtyy ja hetkeksi jää toiseen aiheeseen 
(Rainio, 2003, s. 82). Yksittäinen puheenvuoro tai puheenvuoropari ei siis vielä 
vaihda puheenaihejaksoa, ellei keskustelu jää uuteen aiheeseen tai vuoro-
pari pääty pitkään taukoon. Jaottelin ryhmäkeskustelut puheenaihejaksoi-
hin määrittämällä aluksi puheenvuorot, jotka vaihtavat puheenaihejakson. 
Rainio (2003, s. 82) on luokitellut puheenaihejakson vaihtavat puheenvuo-
rot kahteen luokkaan: (a) vallitsevaa tilannetta tai ilmiötä käsitteleväksi tai 
problematisoivaksi tai (b) vaihtoehtoiseksi toimintaehdotukseksi tai vallit-
sevan tilanteen vaihtoehtoiseksi tulkintatavaksi. Järjestin ryhmäkeskustelut 
puheenaihejaksoihin määrittämällä puheenaiheen vaihtavat puheenvuorot. 
Puheenvuoro vaihtui joitakin kertoja pitkän, yli kaksi sekuntia kestävän tauon 
seurauksena tai ulkopuolisen häiriön vuoksi, kun täydennyskoulutuskurssin 
ohjaaja tuli keskeyttämään kyselemällä aikataulusta. Puheenvuorot, jotka 
analysoimissani keskusteluissa pääosin vaihtavat puheenaiheen, ovat luoki-
teltavissa Rainiota (2003) mukaillen kolmeen eri luokkaan seuraavasti: 

(a) vallitsevan oman/omien opetustilanteen/-tilanteiden tai käytännön 
esiintuominen. Tämä tapahtuu useimmiten, kun osanottajat tuovat ilmi omia 
kokemuksiaan kertomalla omista tai kysymällä muiden kokemuksista. Esi-
merkkipuheenvuorossa puhuja kysyy toisen osanottajan kokemuksia, minkä 
vuoksi puheenaihejakso vaihtuu: seuraavassa puheenaihejaksossa molem-
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mat keskustelijat kuvailevat vallitsevia nykyisten pesumerkkien opetuskäy-
tänteitä.

Esimerkki 1. Ryhmä B. Ote puheenvuorosta puheenaihejaksossa P9: Pesu-
merkkien opettaminen

Sirkka: Noh. Miten sä oot opettanut pesumerkit?

(b) vaihtoehtoinen toimintaehdotus vallitsevan toimintakäytännön muut-
tamiseksi tai idea uudeksi toimintatavaksi. Tällainen puheenvuoro vaihtaa 
tyypillisimmin puheenaihejakson tilanteessa, jossa joku ryhmän osanotta-
jista on kehitellyt ehdotuksen ja yleensä yllättäen sanoo sen ääneen. Tämä 
kiinnittää muiden osanottajien huomion ja vaihtaa puheenaiheen. Seuraa-
vassa esimerkissä ryhmän osanottajat ovat tässä keskustelun vaiheessa jo 
aikaisemmin päättäneet opetuksen aiheen, johon alkavat ideoida kokeilun 
sisältöjä. Esimerkin puheenvuoro vaihtaa puheenaiheen sisällöistä opetus-
menetelmän ideointiin.

Esimerkki 2. Ryhmä B. Ote puheenvuorosta puheenaihejaksossa P18: Ideoin-
tia oppimiskäsityksen pohjalta

Sirkka: NO VOISko se olla projektityö? Voisko pyykinpesusta tehdä pro 
jektityön? •
(jatkuu)

(c) ryhmän toimintaan liittyvä toimintaehdotus. Useimmiten ryhmän toimin-
taan liittyvässä puheenaihejakson vaihtavassa puheenvuorossa on kyseessä 
tilanne, jossa joku osanottajista toteaa keskustelun karanneen liian kauas 
tehtävänannosta tai joku osanottajista ehdottaa toimintatavan muuttamista. 
Esimerkki on tilanteesta, jossa keskustelu on edellisessä puheenaihejaksos-
sa luisunut ideoimisesta oppilaiden ennakkoluuloihin erilaisia ruokia koh-
taan. Ryhmän osanottaja Johanna tekee ryhmän toimintaan liittyvän toimin-
taehdotuksen ja vaihtaa näin puheenaihejakson. 

Esimerkki 3. Ryhmä A. Ote puheenvuorosta puheenaihejaksossa P17: Marja-
retkisuunnittelu

Johanna: Pitäsko meidän miettiä nyt sitten, mitkä ne on ne teemat? Ja 
sitten jokaisen teeman alle kehitellä ne erilaiset opetusmenetelmät. 
(jatkuu)
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Jaoin ryhmien keskustelut puheenaihejaksoihin puheenaihejakson mää-
ritelmän perusteella sekä käyttäen apuvälineenä edellä esitetyn luokittelun 
mukaisia puheenaihejakson vaihtavia puheenvuoroja. Lainauksissa esiintyvät 
osanottajien nimet ovat muutetut. 

5.4.2 Puheenaihelajit

Seuraavaksi puheenaihejaksojen laadullisessa analyysissa löytyivät 
puheenaihelajit eli rakensin puheenaihejaksot aineistolähtöisesti määrittäen 
puheenaihelajeiksi ne, jotka kuvaavat ryhmätyön tuottaman puheen erilaisia 
toiminnallisia merkityksiä. Puheenaihejaksot ryhmien keskusteluissa 
erottuivat kuuteen merkitykseltään erilaiseen puheenaihelajiin 
(meaning types), jotka määriteltiin kehittämispuheeksi (developing talk), 
työjärjestyspuheeksi (procedure talk), opetuskokeilun järjestelypuheeksi 
(teaching experiment talk), oppimiskäsityspuheeksi (learning theory talk), 
kokemuspuheeksi (experience talk) ja muuksi puheeksi (other talk).

Kehittämispuhe tarkoittaa opetusmenetelmän kehittämiseen liittyvää 
puhetta, jonka tarkoituksena on kehittää uutta. Se voi liittyä yksittäisen ope-
tusmenetelmän ideoimiseen, menetelmään liittyvien työtapojen ideoimiseen 
tai opetuskokonaisuuden suunnitteluun ja sen opetusmenetelmien tarkem-
paan kehittelyyn. Kehittämispuhetta eivät kuitenkaan ole opetuskokeilun 
käytännön järjestelyihin liittyvät puheenaihejaksot, jotka kuuluvat opetusko-
keilun järjestelyt puheenaihelajiin. Kehittämispuhe-lajiin kuuluu opetusme-
netelmän kehittämiseen liittyvä keskustelu, jossa on mahdollisuus kehittä-
miselle tai ”ituja” asioiden hahmottamiselle. Kehittämispuhe-puheenaihelaji 
voi sisältää pohdintaa, keskinäistä uudelleen tulkintaa ja yhteistä ratkaisun 
etsimistä.

Työjärjestys-puheenaihelaji tarkoittaa keskustelua, jossa ryhmä kes-
kustelee ryhmätehtävän tekemiseen liittyvistä käytännön asioista. Työjärjes-
tys-puheenaihelajin puheenaihejaksoissa keskusteluissa tarkistetaan tehtä-
vänannon selvyyttä ja puhutaan ryhmätyön aikataulusta ja organisoinnista 
sekä ryhmän osanottajien työnjaosta.

Opetuskokeilun järjestelypuhe -puheenaihelajiin kuuluvien puheen-
aihejaksojen keskustelut käsittelevät opetuskokeilun käytännön järjestely-
jä. Ryhmätehtävänannon mukaan ryhmien piti ideoida uusia innovatiivisia 
opetusmenetelmiä, joten tässä ideariihessä ei varsinaisesti ollut tarkoitus 
suunnitella opetuskokonaisuuden tarkkoja opetusjärjestelyjä. Opetuskokeilun 
järjestelypuheessa ryhmät pohtivat opetusryhmien valintaa ja aikatauluja eli 
kokeilun vaihtoehtoista sijoittumista perus- tai valinnaisopetukseen ja luku-
vuoteen sekä keskustelevat sisältöaiheiden valinnasta. Tähän puheenaihela-
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jiin kuuluvat myös ryhmäkeskustelun edetessä ilmenevä osanottajien omaan 
kouluunsa sekä opetuskertatason käytännön järjestelyihin kohdistuva puhe.

Oppimiskäsityspuhe puheenaihelajina tarkoittaa keskustelua oppimis-
käsityksistä tai pohdintaa oppimiskäsityksiin liittyvistä opetusmenetelmistä. 
Oppimiskäsityspuhetta on myös oppimiskäsityksiin tai niiden opiskelemiseen 
kohdistuva kritiikki. Oppimiskäsityspuhetta ovat myös puheenaihejaksot, 
joissa pohditaan täysin irrallaan kehittämisestä, mitä oppimiskäsitystä ryh-
män ideoimat opetuskokonaisuudet voisivat ilmentää. Oppimiskäsityspu-
he-lajiin kuuluvissa puheenaihejaksoissa keskustelussa ei ole kehittämisnä-
kökulmaa. Lajiin kuuluvat puheenaihejaksot käsittelevät oppimiskäsityksiin 
liittyvien työtapojen muistelua. Oppimiskäsityksiin liittyvät puheenaihejak-
sot, jotka sisältävät kehittämisnäkökulman, olen sijoittanut kehittämispu-
he-puheenaihelajiin. Huomattavaa on, että verrattuna ryhmälle annettuun 
tehtävään oppimiskäsityspuhe, jossa pohditaan suunnitellun kokonaisuuden 
mahdollisesti ilmentämää oppimiskäsitystä, ei ole lähtökohdaltaan kehit-
tämistavoitteiden mukaista. Ryhmän ideoinnin piti tehtävänannon mukaan 
pohjautua uusiin oppimiskäsityksiin.

Oma kokemuspuhe -puheenaihelaji kerää alleen kaikki puheenaihejak-
sot, joissa keskustellaan osanottajien omasta kokemuksesta. Kokemus voi 
olla maininta jonkin opetusmenetelmän kokeilusta, selvitys tavasta opettaa 
jokin kotitalousopetuksen sisältöalue tai kertomus jostakin omasta työtavas-
ta. Kokemuspuhelajia edustavat myös kertomukset oppilaiden tekemisistä ja 
ajatukset oppilaiden suhtautumisesta opetukseen tai muihin asioihin.

Muu puhe on ryhmän kehittämistehtävään täysin liittymätöntä puhet-
ta, kuten esimerkiksi kuulumisten vaihtoa ryhmätehtävän alussa tai lopus-
sa, oman koulun kuvailua tai yleistä kahvikeskustelua. Puheenaihelajiin muu 
puhe kuuluvat myös häiriöt keskustelussa. Hetkellisen häiriön ryhmäkeskus-
teluissa aiheutti täydennyskoulutuskurssin ohjaajan saapuminen tilaan kysy-
mään ryhmän aikataulusta tai puhe kellonajoista, lounas- ja kahvitauoista. 

5.4.3 Kehittämisen ilmeneminen opettajien puheessa

Tutkimustavoitteen mukaisesti oli ensisijaisesti tarkoituksenmukaista löytää 
ja analysoida ryhmän kehittämistä, joten seuraavaksi kohdistin analyysin sii-
hen, miten opetuksen kehittäminen voidaan löytää opettajien ryhmäkeskus-
teluista. Otin tarkempaan tarkasteluun kehittämispuheen. Analyysissä ilmeni, 
että kehittämispuhe jakaantui kahden erilaisen kohteen kehittämiseen: joko 
opetuksen sisältöjen kehittämiseen tai opetusmenetelmän kehittämiseen 
(ks. kuvio 1). Tämän tutkimuksen erilaisten tutkimuskysymysten vuoksi oli 
tarkoituksenmukaista erottaa sisällöllisesti opetuksen sisältöjen kehittämi-
seen kohdistuva puhe, jossa keskustellaan yksityiskohtaisesti oppiaineen si-
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sällöistä, ja opetuksen menetelmiin kohdistuva puhe, jossa keskitytään ope-
tuksen menetelmiin: siihen puheeseen, joka pohtii, miten opitaan, millaisilla 
työtavoilla tehdään, miten oppilaat oppivat ja miten opettaja toimii. Tästä 
analyysista syntyi kehittämispuheen sisällöllinen jako sisältökehittämispu-
heeseen ja menetelmäkehittämispuheeseen. Kehittämispuhe on siten jaettu 
laadullisesti vielä kahteen eri kategoriaan. Näiden lisäksi esiintyi hybridipu-
heenaihejaksoja, joissa sisällön ja menetelmän kehittäminen limittyivät. Ne 
analysoitiin menetelmäkehittämispuheena. Puheenaihelajit tuottivat tietoa 
siitä, millaista puhetta kehittämiseen tähtäävä ryhmätyö tuottaa ja miten 
opetuksen kehittäminen voidaan löytää opettajien ryhmäkeskusteluista.

5.4.4 Analyysi menetelmäkehittämispuheen yhtymäkohdista  
 oppimiskäsityksiin

Täydennyskoulutuksessa oli tavoitteena kehittää opetukseen uusia ope-
tusmenetelmiä yhdistämällä teoriatietoa ja käytännön kokemustietoa. Näin 
ollen aineiston analyysi syventyi seuraavaksi siihen, miten kehittäminen 
oli yhteydessä oppimiskäsityksiin. Rajasin tutkimusaineistosta tarkemman 
analyysin kohteeksi oppimiskäsityksiin liittyvän ja opetusmenetelmien ke-
hittämiseen kohdistuvan menetelmäkehittämispuheen puheenaihejaksot. 
Menetelmäkehittämispuheesta analysoin kehittämisen yhtymäkohtia oppi-
miskäsityksiin (ks. kuvio 1). 

Analyysin rakentaminen tähän kysymykseen vastaamiseksi oli komplek-
sinen tehtävä. Menetelmäkehittämispuheen sisällön analyysissa etsin pu-
heesta yhtymäkohtia oppimiskäsityksiin. Mikäli saman puheenaihejakson 
sisällä esiintyi useammassa kuin yhdessä keskustelun kohdassa usea sama 
yhtymäkohta samaan oppimiskäsitykseen, se merkittiin analyysissä yhdeksi 
ja samaksi yhtymäkohtakerraksi. Kaikissa menetelmäkehittämispuhetta ole-
vissa puheenaihejaksoissa ei ollut lainkaan yhtymäkohtia oppimiskäsityk-
siin. Niissä jaksoissa, joissa oli, menetelmäkehittämispuheen yhtymäkohtia 
ilmeni pääasiassa yksi puheenaihejaksoa kohden. (Poikkeuksena on ryhmän 
A puheenaihejakso P20, jossa on kolme erilaista yhtymäkohtaa.) Yksittäinen 
puheenvuoro tai vuoropari ei tässäkään analyysissa ollut yhtymäkohdan 
peruste, kuten eivät yksittäiset puheenvuorot vaihtaneet puheenaihejaksoa 
aiemmassa analyysissa. Tämä oli perusteltua siksi, että mikäli muut eivät 
olleet tarttuneet osanottajan oppimiskäsitykseen liittyvään puheenvuoroon, 
keskustelu ei jäänyt kyseisen puheenvuoron oppimiskäsitykseen liittyväksi, 
eikä tällöin kyseessä ollut ryhmän yhteinen vuorovaikutusprosessi ja tiedon-
tuottaminen.
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5.4.5 Teoriatiedon ja kokemustiedon kohtaamisen ja yhteisen  
 tiedon tuottamisen prosessin kuvaaminen

Mikroanalyyseja varten tehdyn videoaineiston rajaamisen ja organisoinnin 
lisäksi on tarpeen tasapainottaa tällaista syvätasolla liikkunutta mikrotason 
analyysia tarkastelemalla kontekstitasoa laajemmin eli liikkumalla erilaisilla 
analyysitasoilla (Ash, 2007, s. 209).

Voidakseni edetä analyysissa siirryin tarkastelussa mikroanalyysitasol-
ta teoreettiselle tasolle. Edellä kuvatun yhtymäkohta-analyysin perusteella 
analysoin ja tulkitsin, miten teoriatieto ja kokemustieto kohtasivat mene-
telmäkehittämispuheessa. Ryhmien menetelmäkehittämispuheessa ilmeni 
kahdenlaista teoriatiedon ja kokemustiedon kohtaamista: yhdistymistä ja 
yhdistymisyrityksiä. Tässä tarkastelussa teoriatiedon ja kokemustiedon yh-
distymiseksi tulkittiin oppimiskäsityksestä nousevat menetelmäkehittämisen 
yhtymäkohdat ja yhdistymisyrityksiksi oppimiskäsityksen näennäisen käyt-
tämisen yhtymäkohdat, joissa oppimiskäsityksestä puhuttiin kehittämisen 
yhteydessä mutta ymmärtämättä tai ilman, että puhe liittyi kehitteillä ole-
vaan menetelmään. Koska yhdistymistä ei välttämättä tapahtunut, analysoin 
tarkemmin myös teoriatiedon ja kokemustiedon kohtaamisen vaikeuksia, 
jotka analyysiin perustuvan tulkinnan perusteella paikallistuivat osanottaji-
en kokemustiedon, täydennyskoulutuksessa opitun oppimiskäsitysteorian ja 
opetusmenetelmien kehittämistavoitteen välille.

Seuraavaksi kuvasin ryhmien yhteisen tiedon tuottamisen prosesseja 
(ks. Julkaisu I: kaksi ryhmää, Julkaisu II: kolme ryhmää) teoreettisella tasol-
la lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen avulla tutkimuksen analyysin ja tu-
losten perusteella. Tulkintani mukaan silloin, kun ryhmä kehitti ja loi tietoa 
ja uusia käytäntöjä teoriatietoa ja kokemustietoaan yhdistäen, ryhmä eteni 
lähikehityksen vyöhykkeellä. Kun kehittäminen perustui vain käytännöllisen 
kokemustiedon hyödyntämiseen eikä uutta tietoa ja uusia menetelmiä kehi-
tetty, ryhmä ei tulkintani mukaan edennyt lähikehityksen vyöhykkeellä.

Edellä esitellyissä analyyseissa olivat nousseet esiin ryhmien erilaiset 
yhteisen tiedon tuottamisen prosessit. Tästä nousi kiinnostus analysoida, 
voiko kollaboraation eli kehittävän vuorovaikutuksen laatu opettajien ryhmä-
keskusteluissa vaikuttaa siihen, että eri ryhmien yhteisen tiedon tuottamisen 
prosessit ja lähikehityksen vyöhykkeellä eteneminen ovat erilaisia. Tämän 
väitöstutkimuksen tutkimusasetelmassa opettajaryhmät saivat itsenäisesti 
järjestää ryhmän sisäisen kollaboratiivisen prosessin ja valita kehitettävät ai-
heet ja asiat opetuksessaan. Teoreettisen viitekehyksen mukaan kollaboratii-
vinen oppiminen laittaa opettajat testaamaan tietoa ja omia uskomuksiaan. 
Kuitenkaan pelkkä ryhmätyöasetelma ei itsessään takaa kollaboraation syn-
tymistä ja siten oppimista tai onnistunutta tiedon rakentamista (vrt. esim. 
Tillema & Westhuizen, 2006). Kollaboraation merkityksellisyys kehittämiselle 



46

muodosti seuraavan analyysia ohjanneen kysymyksen: Millainen kollaboraa-
tio edistää ja millainen estää uuden tiedon kehittämistä? Tästä lähtökohdas-
ta rakentui kehittämistä tukevan kollaboraation analyysi.

5.4.6 Kehittämistä tukevan kollaboraation analyysi

Kun vuorovaikutteisia ryhmäaineistoja analysoidaan eri tasoilla, voidaan ta-
sojen välillä liikkua edestakaisin, mikä mahdollistaa erilaiset tavat lähestyä 
samaa aineistoa ja uudenlaiset laadulliset ja määrälliset analyysit (Ash, 2007, 
s. 224). Voidakseni analysoida sitä, miten opettajaryhmien kollaboraatio mah-
dollistaa opetusmenetelmien kehittämisen ja oppimiskäsitysteorian sovel-
tamista, tutkimusaineisto oli järjestettävä uudella tavalla. Aineistoa tarkasti 
lukien rajasin kollaboraation analyysin kohteeksi puheenaihelajeista kehittä-
mispuhe- ja työjärjestyspuhejaksot, koska nämä puheenaihejaksot käsittivät 
kehittämiseen liittyviä tekoja (vrt. luku 5.4). Analyysi eteni puheenaihejakso-
jen sisältämän aineiston jakamisella pienempiin keskustelukatkelmiin, jos-
sa keskustelun sisältö on erotettavissa toisista, edeltävistä ja seuraavista, 
erilaisen sisällön perusteella (esim. Chi, 1997; Derry, 2007). Diskursiivisella 
otteella aineistoa huolellisesti tutkimalla nousi tästä rajatusta aineistosta 
pidempiä puheenvuoroketjuja, toisin sanoen kehittävän vuorovaikutuksen 
keskustelukatkelmia (collaborative actions), joissa kehittämistä kannetaan 
ryhmätasolla eteenpäin (tai ei kanneta) eri tavoilla. Keskustelukatkelmien 
analyysissa keskustelukatkelmat määrittyivät siten, että katkelma jatkuu niin 
monta puheenvuoroa kuin vallitseva tietynlaisen yhteisen kehittämisen kan-
taminen puheessa jatkuu. Analyysin etenemistä havainnollistaa kuvio 2.

Kuvio 2. Kehittämistä tukevan kollaboraation analyysi
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5.4.7 Yhteiskehittämisen teot keskustelukatkelmissa

Analysoimalla edellä mainittujen keskustelukatkelmien sisältöä rakentui 
aineistolähtöisesti seitsemän eri kehittävän vuorovaikutuksen luokkaa eli 
yhteiskehittämisen tekoja (collaborative action), jotka ovat tapoja, joilla 
kehittämistä puheessa tuotetaan: 1) idean esittely (presenting an idea), 2) 
idean hyväksyminen (accepting the idea), 3) idean edelleen kehittely (deve-
loping the idea further), 4) kyseenalaistaminen (questioning), 5) huomiotta 
jättäminen (ignoring), 6) kehittämisen tukahduttaminen (suppressing of de-
velopment) ja 7) konkretisoiminen (reifying). Yhteiskehittämisen tekojen mää-
rittelyt ovat julkaisussa III (s. 51). Keskustelukatkelmien systemaattinen laa-
dullinen luokittelu rakennettiin suhteessa edellisen ja seuraavan katkelman 
kehittävän vuorovaikutuksen laatuun eli yhteiskehittämisen tekoihin. Tällä 
analyysitavalla, tutkimustavoitteen mukaisesti, kollaboraation tarkastelu 
kohdistui ryhmätasolle, yksittäisten osanottajien tekojen analysoinnin sijaan. 

5.4.8 Kehittämistä edistävien ja estävien yhteiskehittämisen  
 tekojen analyysi

Saadakseni yleiskuvan kehittävän kollaboraation luonteesta yhteiskehittä-
misen tekojen avulla etenin analyysissa tarkastelemaan parittaisten tekojen 
esiintymisten frekvenssejä ristiintaulukoimalla. Parittaisten frekvenssien 
analyysi teki näkyväksi, millaiset kehittämisteot johtivat toisiin kehittämis-
tekoihin ja missä määrin. Kiinnostavaa oli juuri se, mihin toiseen tekoon 
kollaboratiivinen kehittämisteko johti, eli frekvenssit siitä, mikä teko johti 
mihinkin tekoon – ei siis niinkään se, paljonko yksittäistä kehittävän vuoro-
vaikutuksen luokkaa eli yhteiskehittämisen tekoa esiintyy aineistossa, vaikka 
myös yksittäisten tekojen frekvenssit on analysoitu. Parittaisten frekvenssien 
analyysi tuotti tuloksia siitä, miten eri tavalla kehittämisessä onnistuneiden 
ryhmien erilaiset yhteiskehittämisteot rakentuivat suhteessa toisiinsa (Julkai-
su III, taulukko 2). 

Tiedon luomisen prosessi on monitahoinen ja uniikki tilanne, ja sitä 
ei siksi voi kuvata tarkoin ennalta määritellyn ja jäykän prosessirakenteen 
avulla (Richter ym., 2012). Tiedon luomisen prosessien kuvaamiseksi voidaan 
rakentaa kuvioita (patterns). Kuvio (pattern) ymmärretään soveltuvaksi ylei-
seksi sarjaksi tai joukoksi tapahtumia tai elementtejä tietyn ajanjakson aika-
na. Tällainen tapahtumien tai elementtien kuvioihin jakaminen ja määrittämi-
nen mahdollistavat sen, että mielenkiintoiset käytännöt tai tiedon luomisen 
prosessin osat voidaan formalisoida. Kuviot eivät täysin määrittele tiedon 
kehittämistä itsessään, mutta niillä voidaan muodollisesti ja yksiselitteisesti 
kuvata ja määrittää tiedon kehittämisen osuuksia. Aineistolähtöisesti löy-
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dettyjä ja määriteltyjä kuvioita voidaan käyttää analysoinnin välineenä, kun 
tavoitteena on löytää määritelmän mukaisia esiintyviä käytäntöjä, toimintoja 
tai prosesseja. (Richter ym., 2012.)

Jotta saisin luotua tarkemman kokonaiskuvan kehittämistä edistäväs-
tä ja estävästä kollaboraatiosta ja jotta näkisin, miten eri tavoin, paremmin 
ja heikommin, kehittämistavoitteessa onnistuneiden ryhmien kehittämisen 
vuorovaikutus eroaa, jatkoin analyysissa kollaboratiivisen kehittämisen kehi-
tyskaarien kuvioiden (pattern) rakentamiseen. Kehityskaaria kuvaavan kuvion 
(Julkaisu III, s. 53) avulla nousi näkyviin se, miten kehittämisprosessi etenee 
yhteiskehittämisen tekojen kautta.
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6  TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Tässä luvussa esitetään aluksi kokoavasti osatutkimusten monitasoisten 
analyysien päätulokset luvussa 6.1. Yksityiskohtaisemmat tiedot eri analyysi-
vaiheiden tuloksista ja tulkinnoista ovat alkuperäisissä julkaisuissa. Luvuissa 
6.2–6.4 vastataan väitöskirjan tutkimuskysymyksiin. Luvussa 6.3 esitellään 
myös tulosten synteesin perusteella tuotettu kehittävän kollaboraation kä-
site, joka on myös tärkeä tulos.

6.1  Osatutkimusten päätulokset

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tarkastella yhteisen tiedon tuottamisen 
prosessia ja uuden tiedon tuottamista lähikehityksen vyöhykkeellä. Yhtei-
sen tiedon tuottamisen prosessia on tarkasteltu osatutkimuksissa eri näkö-
kulmista. Kokonaisuutena tutkimus on muodostunut aineiston syvenevistä 
analyysikierroksista siten, että aiemmat analyysikierrosten tulokset ovat joh-
taneet jatkotarkasteluun. Näin ollen osatutkimuksissa raportoidut tulokset 
luovat tarkentuvaa kuvaa ryhmien yhteisen tiedon tuottamisen prosessista ja 
vastaavat osaltaan myös tarkempiin väitöskirjan tutkimuskysymyksiin. Osaju-
lkaisujen päätulokset esitetään tässä luvussa julkaisuittain.

6.1.1 Teachers’ collaborative learning – development of  
 teaching in group discussions (I julkaisu)

Osatutkimuksen tavoitteena oli kehittää analyysimetodi, jonka avulla analy-
soida opetuksen kehittämistä opettajien ryhmäkeskusteluista. Näkökulmana 
oli saada kehittämiseen kohdistuva puhe esiin ja analysoida sitä, miten ide-
oiden kehittäminen yhdistyy oppimiskäsityksiin. Osatutkimuksen kohteena 
olivat kahden opettajaryhmän noin tunnin mittaiset ryhmäkeskustelut kotita-
louden aineenopettajille järjestetyn täydennyskoulutuskurssin ensimmäisen 
kaksipäiväisen lähiopetusjakson aikana. Analyysin kohteena olevat keskuste-
lut perustuvat tehtävänantoon, jonka tavoitteena oli kehittää ja suunnitella 
oppimiskäsitysten opiskelun pohjalta opetusmenetelmiltään uusia konkreet-
tisia ideoita ja opetusmenetelmiä jo tällä ensimmäisellä täydennyskoulutuk-
sen lähiopetuskerralla.

Osatutkimus kohdistui tarkastelemaan, millaista puhetta ryhmäkeskus-
telussa tuotettiin ja miten kehittäminen oli löydettävissä ja analysoitavissa. 
Tutkimus kiinnittyi opettajien oppimisen kenttään oppimiskäsitysten näkö-
kulmasta. Siinä analysoitiin, miten ryhmäkeskusteluun osallistuneet opettajat 
kehittivät opetusmenetelmiä kollaboratiivisesti tuottaen kehittämispuhetta 
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ja miten kehittämispuhe liittyi eri oppimiskäsityksiin. Tutkimuksen kohteena 
olivat kahden opettajaryhmän ryhmäkeskustelut. Molemmat opettajaryhmät 
olivat itsenäisesti päättäen päätyneet kehittämään yhtä suurempaa kotita-
louden opetuskokonaisuutta ja siihen liittyviä opetusmenetelmiä: ryhmä A/1 
marjaretkeä ja ryhmä B/2 tekstiilien hoidon kokonaisuutta, jonka osanottajat 
nimesivät pyykkipaketiksi.

Osatutkimuksessa esitellään kehittämäni laadullinen, aineistolähtöinen 
ja systemaattinen analyysimenetelmä ja siihen liittyvät käsitteet. Menetel-
män avulla kehittämiseen ja erityisesti opetusmenetelmien kehittämiseen 
kohdistuva puhe erottuivat muusta puheesta jatkoanalyyseja varten. Pe-
rusanalyysiyksiköksi muodostuivat puheenaihejaksot. Puheenaihejaksojen 
sisällön analyysissä syntyi puheenaihejaksojen luokittelu puheenaihelajeihin. 
Yhteisen tiedon tuottamisen prosessi tuotti kuuteen eri puheenaihelajiin 
kuuluvaa puhetta: kehittämispuhetta, kokemuspuhetta, työjärjestyspuhetta, 
oppimiskäsityspuhetta, opetuskokeilun järjestelyjä koskevaa puhetta ja muu-
ta asiaan kuulumatonta puhetta. Puheenaihelajit ovat paitsi tuotettua puhet-
ta kuvaava sisällöllinen tulos myös jatkoanalyysit mahdollistaneita analyysi-
yksiköitä. Jatkoanalyysissa tarkastelun kohteeksi otettiin kehittämispuhe ja 
siitä tarkemman jaottelun perustella rajattu opetusmenetelmien kehittämi-
seen kohdistuva puhe.

Osatutkimus eteni opetusmenetelmien kehittämispuheen tarkempaan 
analysointiin. Erityisesti opetusmenetelmien kehittämiseen kohdistuvasta 
menetelmäkehittämispuheesta analysoitiin, miten kehittäminen kytkeytyy 
oppimiskäsityksiin eli millaisia yhtymäkohtia oppimiskäsityksiin menetelmä-
kehittämispuheesta oli löydettävissä. Yhtymäkohtien esiintyminen analysoi-
tiin ja esiintymiskerrat laskettiin. Analyysin tuloksissa menetelmäkehittämis-
puheesta löytyi yhtymäkohtia behaviorismiin, humanismiin, konstruktivismiin 
ja sosiokulttuuriseen lähestymistapaan. 

Kiinnostavaa oli oppimiskäsitysten yhteys kehittämiseen sekä oppimis-
käsitysten ja opettajien kokemustiedon kohtaaminen opettajien ryhmäkes-
kusteluissa. Oppimiskäsitystieto ilmeni kehittämisessä kolmella eri tavalla: 1) 
Kehittäminen nousi teoriasta, jolloin oppimiskäsityksiä hyödynnettiin tietoi-
sesti reflektoimalla ja soveltamalla niitä prosessin aikana (Reflective applica-
tion of learning theories). 2) Kehittämisessä käytettiin oppimiskäsityksiä niitä 
tiedostamatta, jolloin kehittäminen nousi aiemmasta kokemuksesta, mutta 
kehittämisessä näkyi jonkin oppimiskäsityksen selkeä vaikutus (Unreflective 
application of learning theories). 3) Kehittäminen oli oppimiskäsityksen näen-
näistä käyttöä, jolloin oppimiskäsitystä käytettiin aikaisemman kokemuksen 
uudelleen paketoimiseen eli kehittämisen leimaamiseen näennäisesti tiettyä 
oppimiskäsitystä edustavaksi tai jopa edustamaan eri oppimiskäsitystä kuin 
menetelmien tiedettiin olevan. Oppimiskäsityksen näennäinen käyttö ilmeni 
myös jonkin tietyn oppimiskäsityksen tunnetun työtavan lisäämisenä suun-
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nitteluun reflektoimatta tai ymmärtämättä kyseisellä työtavalla tapahtuvaa 
opetusta tai oppimista (New labelling according to another learning theory).

Menetelmäkehittämispuheessa ilmeni eniten yhtymäkohtia konstruk-
tivistiseen oppimiskäsitykseen, mutta suurimmalta osin tiedostamatta hei-
jastaen tai vain näennäisesti käyttäen. Behaviorismi nousi esiin sekä tiedos-
tamatta heijastuneena että reflektiivisesti kehittämisessä hyödynnettynä. 
Sosiokulttuurista lähestymistapaa ilmeni sekä hyödynnettynä reflektiivisesti 
kehittämisessä että näennäisesti käytettynä. 

Uuden tiedon kehittäminen nousi tietoisen oppimiskäsitystiedon hyö-
dyntämisen ja soveltamisen pohjalta. Tätä ilmensi se, että kehittäminen nou-
si oppimiskäsityksestä. Toisaalta tulokset osoittavat myös, että uuden tiedon 
kehittäminen on haastavaa ja irrottautuminen vanhoista oppimiskäsityksistä, 
erityisesti behaviorismista, on vaikeaa. Oppimiskäsitysten tiedostamaton 
käyttö tai näennäinen nimeäminen oppimiskäsityksen mukaan ei edistänyt 
uuden kehittämistä. Oppimiskäsitysten käyttämättä jättäminen ja pinnal-
linen käyttö johtivat kehittämisessä olemassa olevien opetusmenetelmien 
toistamiseen ja uudelleen nimeämiseen.

6.1.2  Yhteisen tiedon tuottamisen prosessi – teoriatiedon ja  
 opettajien kokemustiedon kohtaaminen kehittämispuheessa 
 (II julkaisu)

Toisen osatutkimuksen näkökulmana on lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen 
hyödyntäminen yhteisen tiedon tuottamisen välineenä. Tutkimus käsitte-
lee opettajaryhmien yhteisen tiedon tuottamisen prosessia lähikehityksen 
vyöhykkeellä tarkastelemalla teoriatiedon ja kokemustiedon kohtaamista. 
Julkaisussa taustoitetaan myös täydennyskoulutuksen järjestelyt ja kollabo-
raatio-käsitteen valinta. Analyysin kohteena olivat samat kahden opettaja-
ryhmän ryhmäkeskustelut kuin ensimmäisessä osatutkimuksessa. Tulkintani 
mukaan kun ryhmä kehitti ja loi tietoa ja uusia käytäntöjä teoriatietoa ja ko-
kemustietoa yhdistäen kehitystehtävän mukaisesti, ryhmä saavutti ja eteni 
lähikehityksen vyöhykkeellä. Teoreettisen tason tarkastelussa nousivat esiin 
ryhmien erilaiset yhteisen tiedon tuottamisen prosessien tulokset sekä erot 
etenemisessä lähikehityksen vyöhykkeellä. 

Teoriatiedon ja kokemustiedon kohtaamisen tarkastelu osoitti eroavai-
suuksia kahden ryhmän yhteisen tiedon tuottamisen prosessissa. Ryhmien 
menetelmäkehittämispuheessa ilmeni kahdenlaista teoriatiedon ja kokemus-
tiedon kohtaamista: yhdistymistä ja yhdistymisyrityksiä. Tässä tarkastelussa 
teoriatiedon ja kokemustiedon yhdistymiseksi tulkittiin oppimiskäsityksestä 
nousevat menetelmäkehittämisen yhtymäkohdat ja yhdistymisyrityksiksi op-
pimiskäsityksen näennäisen käyttämisen yhtymäkohdat, joissa oppimiskäsi-
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tyksestä puhutaan kehittämisen yhteydessä, mutta ymmärtämättä tai ilman, 
että puhe liittyy kehitteillä olevaan menetelmään. Koska yhdistymistä ei vält-
tämättä tapahtunut, tarkastelin myös teoriatiedon ja kokemustiedon koh-
taamisen vaikeuksia. Vaikeudet paikallistuivat osanottajien kokemustiedon, 
täydennyskoulutuksessa opitun oppimiskäsitysteorian ja opetusmenetelmien 
kehittämistavoitteen välille.

Lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen avulla kuvattuna ryhmä A/1 ei 
yhteisen tiedon tuottamisen prosessissaan edennyt lähikehityksen vyöhyk-
keellä eikä siten tuottanut uutta tietoa. Ryhmä B/2 sen sijaan eteni lähikehi-
tyksen vyöhykkeellä ja tuotti ryhmälle uutta yhteistä tietoa. Lähikehityksen 
vyöhykkeellä eteneminen oli mahdollista, kun teoriatieto ja kokemustieto 
yhdistyivät. Tätä tapahtui vain toisella ryhmistä (ryhmä B/2). Toisella ryhmäl-
lä (ryhmä A/1) oli yhdistymisyrityksiä, joita tarkasteltaessa huomattiin, että 
lähikehityksen vyöhykkeellä etenemisen ongelmat liittyivät teoriatiedon ja 
kokemustiedon kohtaamisen vaikeuksiin, missä joko teoriatieto tai kokemus-
tieto jäi irralliseksi. Kun teoriatieto jäi irralliseksi, kehittäminen ei kohdannut 
lainkaan teoriatietoa. Kokemustiedon irrallisuus puolestaan ilmeni siinä, että 
kehittäminen koostui kokemustiedon toisintamisesta, jolloin aikaisemmat ko-
kemukset työstä hyödynnettiin suunnittelussa sellaisenaan.

Tutkimus osoitti, että kun teoriatieto ja kokemustieto yhdistyvät, ryh-
mät voivat tuottaa uutta yhteistä tietoa ja uusia opetusmenetelmiä. Samalla 
tutkimus tuotti tiedon, että teoriatiedon ja kokemustiedon yhdistyminen on 
haasteellista. Lähikehityksen vyöhykkeellä eteneminen on mahdollista kolla-
boraatiossa, kun teoriatieto ja kokemustieto yhdistyvät. 

6.1.3  Teachers at the zone of proximal development –  
 Collaboration promoting or hindering the development  
 process (III julkaisu)

Osatutkimus keskittyi tarkastelemaan kollaboraation laatua eri tavoin onnis-
tuneiden opettajien ryhmäkeskusteluissa. Ryhmät erosivat toisistaan edel-
tävissä vaiheissa saatujen tulosten pohjalta siinä, miten ne onnistuivat ete-
nemään lähikehityksen vyöhykkeellä. Pelkkä ryhmätyöasetelma ei itsessään 
taannut kollaboraation syntymistä ja siten oppimista tai onnistunutta tiedon 
rakentamista. Mielenkiintoinen kysymys oli, miten ja miksi ryhmien kollabo-
ratiivinen oppiminen ja tiedon tuottaminen erosivat ja miten kollaboratiivista 
oppimista ja tiedon tuottamista voisi edistää. Siten kolmannen osatutkimuk-
sen tutkimuskohteeksi nousi tutkimuksen vygotskilaisen teoreettisen viiteke-
hyksen pohjalta yhteisen tiedon tuottamisen prosessin kollaboraatio itses-
sään eli kollaboraation laadun merkitys uuden kehittämiselle ja siten LKV:llä 
etenemiselle. Tutkimuksen tavoitteeksi tuli tarkastella, millainen kollaboraa-
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tio edistää ja millainen estää kehittämistä sekä millaisia kehittämisen kehi-
tyskaaria yhteisen tiedon tuottamisessa on löydettävissä eri ryhmillä. 

Vertailevan analyysin kohteena olivat kolmen opettajaryhmän ryhmä-
keskustelut (kaksi samaa keskustelua kuin edellisissä osatutkimuksissa ja yk-
si uusi, jolle oli suoritettu samat edeltävät analyysit1), joiden yhteisen tiedon 
tuottamisen prosessit olivat enemmän tai vähemmän tuloksellisia. Ryhmistä 
A ja B vain B eteni lähikehityksen vyöhykkeellä ja tuotti uutta tietoa. Tämän 
julkaisun analyysissa mukana oleva kolmas ryhmä C ei myöskään edeltävän 
analyysin mukaan tuottanut uutta tietoa eikä siten edennyt lähikehityksen 
vyöhykkeellä.

Ryhmiä luonnehdittiin nimeämällä ne aiempien analyysien ja tulosten 
perusteella teoriaperustaiseksi ryhmäksi (ryhmä B), kokemusperustaiseksi 
ryhmäksi (ryhmä A) ja ei-uutta tuottaneeksi ryhmäksi (ryhmä C). Ryhmien 
vuorovaikutus oli moninaista ryhmäkeskustelujen aikana, siksi ryhmien 
kuvailevina niminä esiintyvät luonnehdinnat eivät ole ryhmän kokonaistoi-
minnan kuvaus, vaan pelkistetty kuvaus ryhmän prosessin tuloksesta, jotta 
lukijan on ollut helpompi seurata eri tavoilla yhteisen tiedon tuottamisen 
prosessissa onnistuneiden ryhmien vertailevaa analyysia.

Lähtökohtana osatutkimuksessa oli verrata, miten kollaboratiiviset 
prosessit erosivat toisistaan eri ryhmissä: teoriapohjaisessa eli uutta kehit-
täneessä ryhmässä B, aikaisempaan kokemukseen kehittämisensä perusta-
neessa ja opetuskokonaisuuden kehittäneessä ryhmässä A, joka ei kuiten-
kaan luonut uutta, ja ryhmässä C, joka ei luonut uusia opetusmenetelmiä.

Tutkimuksessa analysoitiin, millaisia yhteiskehittämisen tekoja opetta-
jaryhmien keskusteluissa tehtiin ja miten eri tavoilla onnistuneiden opettaja-
ryhmien yhteiskehittämisen teot erosivat. Tämän pohjalta luotiin kunkin ryh-
män kollaboraation kehityskaaret, jotka kuvaavat sitä, miten ryhmät edistivät 
tai estivät kehittämistä vuorovaikutuksessaan. Yhteiskehittämisen teko oli 
ryhmäkeskustelun teko, jolla ryhmä edisti tai esti kehittämistä keskustelussa. 
Yhteiskehittämisen tekojen luokittelu ja esiintyminen sekä kehityskaaret aut-
toivat vertailemaan ryhmien kollaboraation eroja.

Ryhmien kehittämispuheen ja työjärjestyspuheen analyysin tuloksena 
löytyi kuusi erilaista yhteiskehittämisen tekoa (engl. collaborative action), 
jotka kuvaavat sitä, millaisia tekoja ryhmien puheessa ilmeni kehittämisen 
aikana. Yhteiskehittämisen tekoja ovat 1) idean esittely (presenting an idea), 
2) idean hyväksyminen (accepting the idea), 3) idean edelleen kehittely (de-
veloping the idea further), 4) kyseenalaistaminen (questioning), 5) huomiotta 
jättäminen (ignoring), 6) kehittämisen tukahduttaminen (suppressing of de-

1 Julkaisuissa I ja II on raportoitu tulokset ryhmän A ja ryhmän B osalta. Luvussa 5 
kuvatut analyysit on suoritettu myös ryhmälle C julkaisussa III raportoitua osatutki-
musta varten.
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velopment) ja 7) konkretisoiminen (reifying). Yhteiskehittämisen tekojen mää-
rittelyt löytyvät julkaisusta III. 

Yhteiskehittämisen tekojen esiintymisen analyysin perusteella lähike-
hityksen vyöhykkeellä edennyt ja uutta tietoa kehittänyt ryhmä B eli tulok-
sellisin ryhmä erosi mielenkiintoisella tavalla kahdesta heikommin tiedon 
tuottamisessa ja LKV:llä etenemisessä menestyneestä ryhmästä. Tulok-
sekkain ryhmä esitti vähiten ideoita ryhmäkeskustelun aikana syntyneessä 
kehittämispuheessa ja ryhmän kollaboraation järjestämistä koskevassa 
työjärjestyspuheessa. Samoin kyseisen ryhmän puheessa ilmeni määrälli-
sesti vähiten idean hyväksymisen jaksoja, joissa kannatetaan, toistetaan tai 
kerrataan edellä puhuttua ideaa tai ajatusta. Ryhmä esitti muita ryhmiä vä-
hemmän ideoita, mutta kun tarkasteltiin, mikä kehittämiskeskustelussa joh-
ti mihin, ilmeni, että ideoita ei hyväksytty eikä myöskään torjuttu nopeasti. 
Sen sijaan kehittäminen eteni kyseenalaistamisen ja edelleen kehittämisen 
tekojen kautta. Kyseenalaistaminen yhteiskehittämisen tekona tarkoittaa 
ideoiden kehittämisen ja varsinaisten ideoiden ja suunnitelmien haastamista 
ihmettelemällä ja kyselemällä joko teoriatiedon tai kokemustiedon eli ope-
tuskokemuksen pohjalta tai tutkimalla omia opetuskäytäntöjä ja teorioita 
itsessään. Kehitettyjä ideoita ja suunnitelmia myös konkretisoitiin. Ryhmän 
kollaboratiivisen kehittämisen kehityskaari tarkensi kuvaa ryhmän yhteiske-
hittämisen tekojen sijoittumisesta: kyseenlaistamista tapahtui juuri edelleen 
kehittämisen tihentyneessä vaiheessa. Kehittämiskaaren avulla tuli näkyviin, 
että kyseenalaistaminen nousi pääasiassa teoriasta eli kehitettävää asiaa 
kyseenalaistettiin oppimiskäsitysteorian pohjalta. Myös edelleen kehittely 
nousi pääasiassa teoriasta, mutta myös osin osanottajien opetustyön koke-
mustiedosta.

Kokemusperustaisen ryhmän A kollaboraatiossa yhteiskehittämisen 
teoissa korostui ideoiden esittäminen ja ideoiden hyväksyminen, johon ide-
an esittely johti, sekä kehittämisen tukahduttamisen teot. Korostuneesti 
tuli näkyviin myös ajatusten huomiotta jättämisen eli sivuuttamisen (igno-
ring) jaksojen sekä erityisesti kehittämisen tukahduttamisen (suppressing 
the development) jaksot. Mikä tahansa yhteiskehittämistä kantanut teko, 
idean esittäminen, hyväksyminen, kyseenalaistaminen ja edelleen kehittely, 
saattoi päättyä tukahduttavaan puheeseen. Kuitenkin kokemusperustaisesti 
opetuskokonaisuuden kehittäneen ryhmän A kollaboraatiossa ilmeni mää-
rällisesti kyseenalaistamista saman verran kuin uutta luoneella ryhmällä B, 
mutta kollaboraation kehityskaari osoitti ryhmän kyseenalaistamisen johta-
van sivuuttamiseen, tyypillisesti puheenaihetta vaihtamalla, eikä edelleen 
kehittämiseen. Kyseenalaistaminen ei siten ruokkinut edelleen kehittämistä. 
Ryhmä ei kyennyt rakentamaan ideoiden esittämistä ja niiden edelleen ke-
hittämistä kyseenalaistamalla, mikä osaltaan mahdollisti kokemusta toista-
van prosessin. Kun edelleen kehittämisen jaksoja tarkasteltiin tarkemmin, oli 
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nähtävissä, että kaikki edelleen kehittämisen puhejaksot nousivat opettajien 
kokemuksesta eivätkä lainkaan oppimiskäsitysteoriasta. 

Tuottamattoman ideatason ryhmän C kollaboraatiossa korostuivat mää-
rällisesti ideoiden esittämisen ja hyväksymisen yhteiskehittämisteot sekä 
kehittämisen tukahduttamisen teot. Tällä ryhmällä oli lukumäärällisesti eni-
ten idean esittämisen puhejaksoja, ja miltei mikä tahansa edeltävä yhteiske-
hittämisen teko saattoi johtaa uuteen idean esittämisen puhejaksoon. Ide-
an esittelyt johtivat tyypillisesti idean hyväksymiseen, mutta useasti myös 
tukahduttamiseen. Hyväksyminen puolestaan johti useimmin kehittämisen 
tukahduttamiseen. Kollaboraation kehityskaari erosi tällä ryhmällä selkeästi 
kahdesta muusta ryhmästä, kun kollaboraatio koostui pääosin edestakaises-
ta liikkeestä ideoiden esittämisen, hyväksymisen ja tukahduttamisen välillä. 
Tällöin kollaboraatiossa esitettiin ideoita ja hyväksyttiin ne sellaisina kuin ne 
esitettiin, sivuutettiin idea esittämällä uusi idea tai tukahdutettiin kehittä-
minen hetkeksi kokonaan alkamalla keskustella jonkun osanottajan omista 
kokemuksista.

6.2 Millaista on opetuksen kehittämiseen pyrkivä aikuisten  
 vertaiskollaboraatio?

Tuloksellinen, uutta tietoa luonut ja LKV:llä edennyt ryhmä osoitti, että par-
haimmillaan aikuisten, professionaalisten opettajien symmetrisessä kollabo-
raatiossa vertaisilla on kyky tukea LKV:llä etenemistä, jolloin uuden tiedon 
tuottaminen ja oppiminen mahdollistuvat. Tämä tapahtuu kyseenalaistamal-
la ja edelleen kehittämällä ja konkretisoimalla (toisten) ideoita. Mikäli ryh-
män toiminta perustuu vain ideoiden heittelyyn ja niiden hyväksymiseen tai 
tukahduttamiseen, kehittämistä ei vertaisryhmässä tapahdu.

Palincsar (2005) nostaa esiin, että esimerkiksi Formanin ja Krakerin 
(1985) mukaan verbaalinen vuorovaikutus on avain yhteiseen luomiseen ja 
kognitiiviseen muutoksen tuottamiseen. Forman ja Kraker (1985) kuitenkin 
varoittavat, että Piaget’n sosiokognitiivisen konfliktin teoriassa korostet-
tu kognitiivinen konflikti ei ole riittävä tiedon tuottamiseen ja kognitiivisen 
muutoksen aikaansaamiseen, mikäli tilanteessa on riittämätön sanallinen 
vuorovaikutus tai vuorovaikutuksen sosiaalinen rakenne sallii passiivisen 
myöntyväisyyden. Hyväksymistä yhteiskehittämisen tekona voi verrata 
passiiviseen myöntyväisyyteen. Hyväksyminen ei tukenut kehittämistä ja 
liiallisena esti sitä. Tillema ja Westhuizen (2006) puhuvat omien käsitysten 
ilmaisemisen tärkeydestä opettajien oppimisessa ja uuden kehittämisessä. 
Jatkuva esitettyjen ideoiden hyväksyminen toistuvana yhteiskehittämisen te-
kona on nähtävissä omien käsitysten ilmaisematta jättämisenä, jolloin ideat 
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eivät asetu kyseenlaistettavaksi ja kehitettäviksi sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa. 

Cobb, Wood ja Yackel (1993) tutkivat tapaustutkimuksessaan lasten 
matemaattista oppimista pienryhmissä. Tämän tutkimuksen kannalta mie-
lenkiintoista on, ettei harmonia ryhmän sisäisissä suhteissa ollut hyvä oppi-
mismahdollisuuden indikaattori. Sen sijaan ryhmät, joissa lasten odotukset 
toisiaan kohtaan olivat ristiriitaisia, olivat usein tuloksekkaita. Se, mikä Cob-
bin ym. (1993) tutkimuksessa johti tuloksekkaaseen toimintaan, oli jaettavaksi 
otettujen matemaattisten perusteiden kehittäminen kommunikaatiossa ja 
sitoutuminen jatkuvaan symmetriseen vuorovaikutukseen, jossa kukaan lap-
sista ei ollut auktoriteetin asemassa. (Palincsar, 2005, s. 299.)

Nystrand (1986) puolestaan osoitti tutkimuksessaan kirjoittamisen ver-
taiskollaboraatiosta, että ryhmissä työskentelevät opiskelijat kokivat hyöty-
vänsä enemmän kuin ne, jotka työskentelivät yksin. Nystrand havaitsi, että 
ryhmissä työskennelleet opiskelijat alkoivat ajatella kirjoituksen muokkausta 
uudelleen käsitteellistämisenä. Yksin kirjoittavilla näkemys muokkaamisesta 
pysyi pääasiassa tekstin editoimisena. Samassa tutkimuksessa ilmeni myös, 
että ryhmien keskusteluissa oli suurta vaihtelua: toiset puhuivat pitkään 
ideoista, onnistuneimmissa ryhmissä sen sijaan jäsenet pohtivat yhdessä 
retorisia ongelmia ja antautuivat laajaan ongelmanratkaisukeskusteluun. 
(Palincsar, 2005, s. 302.) Tämä tutkimus tukee edellä esitettyjen tutkijoiden 
huomioita siitä, että vertaiskollaboraatio luo kehittämis- ja oppimismahdolli-
suuden. Tämä tutkimus myös tuottaa uutta tietoa siitä, että ideoiden kyseen-
laistaminen on tuottavampaa toimintaa kuin ideoita hyväksyvä puhe.

6.3 Mitä kehittämistä edistäviä ja estäviä tekijöitä on  
 löydettävissä uusien opetusmenetelmien tuottamisessa  
 opettajien ryhmäkeskustelussa?

Tutkimuksen aikuisryhmien koostumus oli symmetrinen: periaatteessa 
ryhmien jäsenten asiantuntijuus oli samantasoinen ja heillä oli samat läh-
tökohdat kehittämiseen LKV:llä. Tästä huolimatta samoista lähtökohdista 
ponnistavien ryhmien tulokset olivat kovin erilaiset, mikä haastoi tutkimaan 
tarkemmin ja syvemmin yhteisen tiedon tuottamisen prosessia ja siinä ilme-
neviä eroja. 

6.3.1 Teoriatieto uuden tiedon kehittämisen avaimena

Teoriatiedon, tässä tapauksessa oppimisteorioiden, opettamisen ja opiskelun 
määrä ja laatu ovat osa tutkimuksen tulosten arviointia. Akateemisesti kou-
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lutettujen opettajien pitäisi hallita oppimisteoriat, myös opetussuunnitelman 
edustamat konstruktivismi ja sosiokulttuurinen painotus, joko opettajankou-
lutuksen tai oman jatkuvan oppimisen pohjalta.

Täydennyskoulutus tarjosi teoreettisia välineitä kehittämiseen. Tulok-
sellisella, uutta tietoa tuottaneella ryhmällä teoriatieto, ja erityisesti edel-
leen kehittely teorian pohjalta sekä kyseenalaistaminen, olivat avain uuden 
tiedon kehittämiseen ja uusien opetuskäytäntöjen suunnitteluun. Tätä ovat 
korostaneet myös Lunenberg ja Korthagen (2009), jotka pitävät teoriatietoa 
välttämättömänä opettajan käytännöllisen viisauden kehittymiselle, joka 
mahdollistaa opetustilanteissa parhaiden toimintatapojen luomisen. Kahden 
muun ryhmän keskustelun perusteella voidaan todeta, ettei osanottajien 
kokemustiedon kierrättämisellä ja toistamalla synny uutta. Nämä ryhmät 
osoittivat tiedonlajien yhdistymisen ja kehittämisen haasteellisuuden, ja siksi 
voidaan kuitenkin pohtia teoriatiedon opiskelun ja ymmärtämisen syvyyt-
tä. Tuloksista on nähtävissä, että helposti ajaudutaan toimimaan totuttujen 
perinteisten oppimiskäsitysten (kuten behaviorismin) mukaisesti ja LKV:llä 
uuden kehittäminen on haastavaa, vaikka sitä tehdään tavoitteellisesti. Näi-
den tulosten pohjalta ei ole myöskään yllättävää, että teoriatiedon ja koke-
mustiedon kohtaamattomuus on usein ongelmana työn kehittämisessä, kun 
teoreettinen tieto jää usein yhdistymättä työelämän toimintaan (Tuomi-Grö-
hn, 2003). Kahden ryhmän osalta teoriatieto jäi opetustyöhön sovellettaessa 
hyödyntämättömäksi reserviksi, vaikka täydennyskoulutuskurssi tarjosi sekä 
sosiaalisen kontekstin että mahdollisuuden kollaboraatioon.

Pelkästään teoriatiedon opettaminen ei tietenkään takaa oppimista ja 
ymmärtämistä, jolloin teoriatiedosta voisi tulla kehittämisen väline. Vastuu 
oppimisesta on aktiivisilla yksilöillä ja ryhmällä. Teoriatiedon opettamisen 
lisääminen tuskin olisi ollut ratkaisu ongelmaan, sen sijaan koulutuksen 
järjestäjät olisivat voineet painottaa osanottajille oman kokemustiedon re-
flektoinnin tarpeellisuutta suhteessa teoriatietoon. Tämän tutkimuksen 
perusteella voidaan väittää, että omien työtapojen ja oppimiskäsitysten tun-
nistaminen ja oman oppimisteoreettisen ajattelun kyseenalaistaminen on 
oleellista uuden teoriatiedon hyödyntämiselle, kuten uutta tietoa tuottanut 
ryhmä ilmensi. Oman työn reflektointi on tie teoriatiedon hyödyntämiseen 
ja opetuksen kehittämiseen sekä opettajan reflektioon kohdistuneiden tut-
kimuksien perusteella (esim. Kessels & Kothagen, 1996; Loughran, 2002) että 
näkemyksessä kokemustiedosta tieteellisten ajatusten kehittämisen pohjana 
(Vygotsky, 1987, s. 193). Myös opettajan pedagogisen ajattelun (Kansanen ym., 
2000, 13, 18) ja opettajan käytännöllisen viisauden (Lunenberg & Korthagen, 
2009) viitekehyksissä oman työn reflektointi on teoriatiedon ohella tärkeää 
kehittymiselle. 
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6.3.2 Yhteiskehittämisen teot ja kehittävä kollaboraatio

Kuten Vygotski (1978) painottaa, oppimisen perusta on sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa ja siten riippuvaista sosiaalisesta ympäristöstä. Täydennys-
koulutus toimi sosiaalisena kontekstina, ja osanottajien ryhmäkeskustelut 
perustuivat sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Mikä tahansa kollaboraatio ei 
kuitenkaan ole kehittämistä edistävää kollaboraatiota (myös esim. Meirink 
ym., 2010; Tillema & Westhuizen, 2006). Tämän tutkimuksen perusteella kolla-
boraation laatu on keskeinen tekijä oppimisessa ja teoria- ja kokemustiedon 
yhdistymisessä. 

Kehittämisen ja tiedon tuottamisen prosessin kuvaamiseksi tässä tut-
kimuksessa rakennettiin yhteiskehittämisen teon käsite ja tekojen luokittelu 
sekä kollaboraation aikaista tiedon luomisen vuorovaikutusta kuvaavat ke-
hityskaaret. Kollaboraation laadun tutkimuksessa tukahduttamisen ja idean 
hyväksymisen teot nousivat uuden tiedon kehittämistä estäviksi yhteiske-
hittämisen teoiksi. Tämän osoitti yhteisen tiedon tuottamisen prosessissa 
kahden heikommin menestyneen ryhmän toiminta. Tuloksissa ilmeni, että 
hyväksyminen ryhmätasolla yhteiskehittämisen tekona ideoiden kumuloi-
misen yhteydessä esti kehittämistä. Ideoiden tuottaminen ja niiden myö-
täileminen samanmielisyyden ilmauksilla, kuten myöntelemällä, toistamalla 
tai listaamalla edellä sanottua, eivät tukeneet tuloksellista kollaboratiivista 
kehittämistä.

Tutkimuksessa ryhmän vuorovaikutuksessa ideoiden edelleen kehit-
täminen, konkretisointi ja kyseenalaistaminen osoittautuivat kehittämistä 
kantaviksi ryhmän yhteiskehittämisen teoiksi. Kehityskaarien vertailu osoitti, 
että uuden tiedon kehittämistä rakensivat edelleen kehittämisen, konkreti-
soinnin ja kyseenalaistamisen yhteiskehittämistekojen vuorottelu sekä se, 
että edelleen kehittäminen nousi erityisesti teorian pohjalta.

Kehittävä kollaboraatio voidaan tämän tutkimuksen perustella mää-
ritellä teoriaa hyödyntäväksi toinen toistensa ideoita edelleen kehittäväksi, 
kyseenlaistavaksi ja konkretisoivaksi vertaisryhmän toiminnaksi. Kehittävää 
kollaboraatiota havainnollistaa kuvio 3.

6.4 Miten lähikehityksen vyöhykkeen käsite toimii uuden tiedon 
 tuottamisen kuvaajana ja kehittämisen välineenä?

Tässä tutkimuksessa on tutkittu symmetrisiä aikuisryhmiä LKV:llä ryhmäta-
solla yksilötason sijaan, kuten Moran ja John-Steiner (2003, s. 82) ovat eh-
dottaneet. Lähikehityksen vyöhykkeen teorian yhteydessä nämä tutkimus-
tulokset osoittavat, että kun toimitaan aikuisten vertaisryhmässä eli kun 
kollaboraatio on symmetristä, tuloksellista kehittämistä syntyy, kun ryhmän 
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osanottajat tarkastelevat kriittisesti kehitettäviä ideoita ja suunnitelmia teo-
reettisen tiedon pohjalta. Myös teoriatiedon kyseenlaistaminen on hyödyllis-
tä tiedon ymmärtämisessä ja kiinnittymisessä arkitietoon (vrt. Vygotsky, 1987, 
s. 194–195). Kyseenalaistamisen tulisi ulottua myös vertaisryhmän toiminnan 
organisoimiseen, jotta toiminta ei jäisi vain ideoiden heittelyn tasolle, vaan 
mahdollistaisi ideoiden kyseenalaistamisen ja yhteisen tiedon kehittämisen. 

Yhteisen tiedon tuottamisessa heikommin onnistuneiden kahden 
ryhmän kollaboraation analysoinnin tulokset osoittivat, että kehittäminen 
ja siten LKV:llä eteneminen symmetrisessä vertaisten kollaboraatiossa on 
haastavaa. Tuloksellinen, uutta tietoa luonut ja LKV:llä edennyt ryhmä osoitti, 
että parhaimmillaan aikuisten, professionaalisten opettajien symmetrisessä 
yhteisen tiedon tuottamisen prosessissa vertaisilla on kyky edistää ryhmän 
LKV:llä etenemistä. Aikuisten vertaisryhmässä LKV:llä eteneminen on 
mahdollista, kun teoriatietoa hyödynnetään reflektoiden uuden tiedon 
luomisessa ja kun kollaboraatio on kehittävää ja koostuu esitettyjen 
ideoiden edelleen kehittelyn ja kriittisen tarkastelun jaksoista. Tällöin 
uuden tiedon tuottaminen ja oppiminen mahdollistuvat symmetrisessä 
kollaboraatioasetelmassa.

Aikuisilla LKV voidaan ajatella alueeksi, jossa asiantuntijuus kehittyy. 
Erityisesti näin on tilanteessa, jossa vaaditaan uudistumista, jolloin täytyy 
kehittää ja kehittyä. (Ropo, 2004, s. 172.) Kehittämishaasteen edessä tut-
kittujen ryhmien osanottajat olivat ryhmän lähikehityksen vyöhykkeellä 
ammatillisen osaamisensa äärirajoilla (vrt. Gallimore & Tharp, 1999, s. 321). 
Ryhmissä muodostui lähikehityksen vyöhyke, kun ryhmä tavoitteli yhteiseen 
kohteeseen suuntautuvaa uuden tiedon tuottamista. Sen sijaan lähikehityk-
sen vyöhykkeellä edettiin, kun tuotettiin uutta tietoa eikä tyydytty omaksu-
maan olemassa olevia tai vallitsevia toiminnan muotoja (vrt. Engeström, 1986, 
s. 26, 39). Tässä tutkimuksessa lähikehityksen vyöhykkeen käsite määritettiin 

Kuvio 3. Kehittävä kollaboraatio lähikehityksen vyöhykkeellä



60

tarkemmin kollaboraation ja teoria- ja kokemustiedon hedelmällisen yhdisty-
misen elementteihin, jotka mahdollistivat uuden tiedon kehittämisen. Näitä 
elementtejä tutkimalla kehitettiin analyysimenetelmiä, joiden avulla saatiin 
tietoa siitä, millainen teorian yhdistyminen kokemustietoon ja millainen 
kollaboraatio edistävät lähikehityksen vyöhykkeellä etenemistä aikuisten 
vertaisryhmässä. 

Tudgen (1999, s. 197) mukaan lähikehityksen vyöhyke luodaan sosiaa-
lisessa vuorovaikutuksessa. Tämän tutkimuksen perustella uuden tiedon 
tuottamista tavoittelevassa vertaiskollaboraatiossa lähikehyksen vyöhyke 
muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa nykytilan ja avoimen kehittä-
mishaasteen välille. Vertaiskollaboraatiossa kehittävä kollaboraatio mahdol-
listaa LKV:llä etenemisen.
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7  POHDINTA

Tutkimus luo kuvauksen täydennyskoulutuksen alkuvaiheessa tapahtunees-
ta uuden tiedon tuottamisesta opettajaryhmien yhteisen tiedontuottamisen 
prosessissa. Tutkimus tuo esille myös uudenlaisia tapoja analysoida yhteisen 
tiedon tuottamisen prosessia opettajien ryhmäkeskusteluissa videokuvatun 
puheen ja vuorovaikutuksen avulla. Tulokset tuovat välineitä sekä uusia nä-
kökulmia täydennyskoulutuksen ja mahdollisesti myös opettajankoulutuksen 
suunnitteluun ja kehittämiseen. Tulokset voivat hahmottaa opettajille oman 
työn kehittämisen haasteita ja tapoja edistää kehittämisprosessia. 

7.1 Tutkimustulosten merkitys

Käsillä oleva väitöstutkimus kohdistui yhteisen tiedon tuottamisen proses-
siin, siihen, mitä LKV:llä etenemistä edistäviä (ja estäviä) tekijöitä oli löydet-
tävissä uusien opetusmenetelmien tuottamisessa. Yksi tutkittavista ryhmistä 
pystyi luomaan uutta tietoa uusina, teoriasta ponnistavina opetusmenetel-
minä. Lukija saattaa kuitenkin pohtia, kehittyivätkö opettajat ja opetus. Voim-
me ajatella, että kehittämisryhmien osanottajien ajattelu kehittyi heidän ke-
hittäessään uutta tietoa sanallisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
Sen sijaan emme tiedä, kehittyivätkö osanottajien työkäytännöt. Yhteisen tie-
don tuottamisen prosessin tuottama puhe on tapa kehittää ja saada aikaan 
suunnittelun muutosta, jolloin myös toiminta voi muuttua. Yhteisen tiedon 
tuottamisen prosessi loi vähintäänkin hypoteettisia tarjoumia opetuskäytän-
töjen muuttumiselle. Täydennyskoulutuksen jatko-osien tavoitteena oli viedä 
uusi tieto käytäntöön ja toteuttaa uudet ideat opetuksessa.

Lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen yhteydessä tutkimus tuotti uu-
den tulkinnan LKV:llä etenemiseen liittyvistä tekijöistä aikuisten vertais-
kollaboraatiossa, ja tulkinta operationalisoitiin teoriatiedon yhtymäkohtien 
analyysin kautta teoriatiedon ja kokemustiedon kohtaamisen analysointiin 
sekä kollaboraation analysointiin. Vygotskin LKV:n nykytutkimuksen ken-
tässä tämä sosiokulttuurinen tutkimus ja tehty tulkinta, joka mahdollistaa 
etenemisen LKV:llä, sijoittuvat Wertschin ja osittain myös Engeströmin vaiku-
tuspiiriin, mutta eivät suoraan sovella heidän tulkintalinjojaan tai lokeroidu 
niihin. Wertsch (1991; 1998) korostaa Vygotskin LKV:n tulkinnassaan vahvasti 
semioottista välittyneisyyttä ja painottaa, että kun Vygotski käyttää termiä 
mentaalinen toiminta, hän viittaa sillä sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
että yksilöllisiin prosesseihin. Tässä mielessä mentaalinen toiminta voi olla 
ryhmien kantamaa yhtä hyvin kuin yksilöidenkin. Mieli on sosiaalisesti jaettu 
ja kuuluu myös ryhmille, jotka voivat ajatella yhdessä (Wertsch, 1991; 1998; 
Daniels, 2001, s. 82). Wertsch esittää siis mahdollisuutta LKV:n ryhmätason 
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tulkinnalle, jota olen rakentanut tässä tutkimuksessa semioottisten väli-
neiden eli puheen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen analyysien ja tulosten 
pohjalta. Myös Engeström (1986; 1987; 2004, s. 109) kokonaisten toiminta-
järjestelmien muutokseen pyrkiessään korostaa oppimisen ja muutoksen 
yhteydessä yhteistoiminnan merkitystä, kun yhteinen kohde ja käsikirjoitus 
muodostavat uutta luovan kollaboraation. Vaikka Engeströmin kokonaisten 
toimintajärjestelmien muuttamiseen pyrkivä tulkinta käyttää pohjanaan ai-
kuisryhmiä ja niiden vuorovaikutusta, tekee se sitä toimintajärjestelmätasolla 
pyrkien maksimaaliseen muutokseen. Ryhmien käytännön vuorovaikutusta 
tarkan keskustelun analyysin keinoin Engeström (2008, s. 118–168) on tutki-
nut kahdella ryhmällä soveltaen ekspansiivisen oppimisen teoriaa sellaise-
naan ryhmäkeskusteluihin. Pohdittavaksi jää, miksei yksilöiden tutkimuksen 
laajemman toimintajärjestelmän välissä olevaa ryhmätasoa ole prosessin 
mikroanalyysitasolla tutkittu enempää aikuisten LKV:llä. Yksi selitys voi olla 
puute soveltuvista analyysimenetelmistä, joita on kehitetty tässä tutkimuk-
sessa, ja yleisesti tarkan keskustelun analyysin tulkinnan vaikeudesta, johon 
Engeström myös itse viittaa (2008, s. 166).

Aina ei kuitenkaan ole mahdollista muuttaa kokonaista toimintajärjes-
telmää. Ei ole myöskään takuuta uudistetun toimintajärjestelmän muutoksen 
toimivuudesta silloin, kun toimintajärjestelmä kohtaa uusia yhteiskunnasta 
tai globaalisti maailmantaloudesta nousevia ristipaineita. Tämän tutkimuk-
sen näkökulmasta opetus muuttuu, kun yksi tai useampi opettaja kehittää 
omaa opetustaan, sillä yksikin opettaja voi tarjota oppilailleen uudenlaisen 
oppimiskokemuksen ja perinteisestä tavasta poikkeavan mahdollisuuden op-
pimiseen. Kollaboraation on todettu edistävän opettajien oppimista. Muutos 
on kuitenkin hidasta, sillä ajattelun ja toimintatapojen muutos on haastavaa 
ja vaatii aikaa sekä mahdollisuuksia kollaboraatioon. Tämän tutkimuksen 
kontekstina ollut täydennyskoulutus pyrki kehittämään kotitalouden aineen-
opetusta vapaaehtoisuuden perusteella ja sillä ajatuksella, että osanottajat 
vievät omaa kehittämiskokemustaan omiin kouluihinsa ja kunnan muiden 
kotitalouden aineenopettajien tietoisuuteen. Täydennyskoulutuskurssin 
osanottajat tulivat täydennyskoulutukseen eri kouluista eivätkä näin ollen 
edustaneet yhteistä toimintajärjestelmää, eikä heillä ollut pitkäaikaista yh-
teisöhistoriaa. Tässä on kuitenkin vaarana se, että ilman kouluyhteisön tukea 
opettajat palaavat vanhoihin työtapoihinsa ainoina uusien teoreettisten aja-
tusten edustajina.

Oppivatko opettajat ja onko yhteisen uuden tiedon tuottamisen pro-
sessi hyödyllinen kokemus osallistuneille opettajille ja onko kehitetty tieto 
ja toimintatapa siirrettävissä koulutyökontekstiin? Bereiter (2002) korostaa 
tiedonrakentamisen teoriassaan käsitteellisten luomusten rakentamista eli 
tietoista ja tavoitteellista kollektiivisen tiedon kehittämistä, joka kohdistuu 
julkisten ja yhteisesti kehitettävien tiedollisten ongelmien ratkaisemiseen. 



63

Sen sijaan oppimisen Bereiter (2002) näkee kohdistuvan yksilön sisäisten 
tietorakenteiden muuttamiseen. Bereiterin lähestymistapa korostaa työsken-
telyä abstraktien tieto-objektien parissa. Hän toteaa käsitteellisistä luomuk-
sista eli tieto-objekteista seuraavasti: tieto, jota työstetään ja jonka kanssa 
työskennellään, ei ole tilannesidonnaista. Se on tietoa, joka on muutettu ob-
jekteiksi, joita voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa. Täten tieto ei ole enää 
sidoksissa tilanteeseen, jossa se on muodostettu. (Bereiter, 1997, s. 298; 
Daniels, 2001, s. 105.) Bereiter myös kritisoi ajatusta pelkästä tilannesidon-
naisesta tiedosta ja kognitiosta. Mikäli kaikkea tietoa pidetään situationaa-
lisena, tilannesidonnaisena, silloin kielletään tieto-objektien olemassaolo. 
Voidakseen työskennellä tehokkaasti tieto-objektien kanssa ihmisten täytyy 
hallita tilanteeseen sitoutumatonta tietoa ja kognitiivisia tietokäytäntöjä. Tä-
mä tarkoittaa sellaisten kognitiivisten kykyjen hankkimista, joita voi käyttää 
viisaasti tai epäviisaasti, mielikuvituksellisesti tai kyllästyneesti muidenkin 
kykyjen, kuten älyllisten, käytännöllisten ja sosiaalisten, kanssa. Tästä muo-
dostuu ihmisen kompetenssi. (Bereiter, 1997, s. 298; Daniels, 2001, s. 105.)

Täydennyskoulutuksen tavoitteena oli kehittää kollektiivista tietoa. 
Voidaan ajatella, että opettajat oppivat, kun he työskentelevät uusien ideoi-
den kehittämiseksi. Kehittäminen eli käsitteellisten artefaktien luominen toi 
opettajille kokemuksen yhteisen tiedon kehittämisestä sekä mahdollisuuden 
haastaa tietorakenteita. Voidaan ajatella, että opettajat pyrkivät kehittämään 
kokemus- ja teoriatiedon pohjalta tieto-objektia, joka parhaimmillaan ilme-
ni uusina opetusmenetelminä. Mikäli opettajien oma kokemus oppimisesta 
rajoittuu vain tiedonhankkimista tai osallistumista korostaviin tilanteisiin, 
jolloin oma kokemus tiedonluomisen käytännöstä puuttuu, on vaikea raken-
taa tutkivaa ja tietoa luovaa oppimista oppilaille koulussa. Tämä on kuitenkin 
esimerkiksi uuden, pian voimaan tulevan, opetussuunnitelman perusteiden 
2014:n yksi vaatimus (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014, 2014).

Yhtenä yhteisenä piirteenä aikuisten tiedonluomista tarkasteleville ja 
edistäville Bereiterin (2002), Engeströmin (1987; 2004) ja Nonakan ja Takeuchin 
(1995) malleille pidetään kysymysten esittämistä ja kyseenalaistamista (Paa-
vola ym., 2004). Bereiterin (2002) teoriassa tietoa rakennetaan käsitteellisten 
artefaktien pohjalta, joihin ihmiset viittaavat ja muodostavat suhteita yhtei-
sessä keskustelussa. Uutta tietoa tuotetaan, kun kehitetään tai luodaan ko-
konaan uusia käsitteellisiä artefakteja. Kysymysten kysyminen nousee esiin 
Bereiterin ehdottamassa kouluoppimisen mallissa, joka kiinnittää huomion 
siihen, että oppilaiden pitäisi kysyä kysymyksiä opettajan sijaan. Kysymällä ja 
tutkimalla oppilaat tuottavat tietoa itselleen, siis oppiakseen. Tällaisessa tut-
kivassa, käytännön ongelmiin ratkaisuja etsivässä kouluoppimisen tavassa 
on ajatuksena kehittää teorioita. Teorian eli käsitteellisen artefaktin kehitte-
lyn yhteydessä Bereiterin (2002) mukaan kehittämisen kohde pitää hyväksyä 
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yhteisesti ja työstää sitä eteenpäin. Engeströmin (1987) ekspansiivisen oppi-
misen teoriassa uutta tietoa luodaan prosessissa, jossa aiempia toimintakäy-
täntöjä kyseenalaistaen ja analysoiden etsitään ja kehitetään uusia malleja 
aiempien käytäntöjen ongelmien ratkaisemiseksi. Mallissa korostuu vallitse-
vien toimintakäytäntöjen kyseenalaistaminen, kun yksilöt kyseenalaistavat 
hyväksyttyä käytäntöä ja sykli laajenee vähitellen kollektiiviseksi liikkeeksi 
(Engeström, 1999, s. 383). Nonakan ja Takeuchin (1995, s. 14) teoriassa ky-
seenlaistaminen ei korostu lainkaan, mutta se on mainittu yhtenä dialogin 
ja keskustelun asiana siten, että tarvitaan konflikteja ja erimielisyyttä, joka 
puskee kyseenalaistamaan olemassa olevaa. (Paavola ym., 2004.) Nykyisessä 
työelämässä on pitkien kehitysprojektien ohella tarpeen tuottaa uutta tietoa 
nopeasti, tietyissä aikaraameissa, avoimen kehityshaasteen ilmettyä. Tässä 
tutkimuksessa tarkasteltiin lyhytaikaista intensiivistä uuden tiedon tuotta-
mista ryhmätasolla, mikä tarkensi siinä tapahtuvan kyseenalaistamisen roo-
lia ja tapaa.

Silvonen (2003) nostaa esiin, että ”Vygotski korosti itse jatkuvasti, että 
tieteellisessä ajattelussa kysymykset ovat vastauksia olennaisempia”. Tämä 
näyttäytyy myös tutkimuksen tuloksissa opettajaryhmien prosessista, jossa 
kyseenalaistaminen nousi merkitykselliseksi kehittävälle kollaboraatiolle. 
Tämän tutkimuksen kontekstissa oman ja toisten kokemustiedon kyseen-
alaistaminen teoriatiedon pohjalta ja myös teoriatiedon kyseenlaistaminen 
voidaan nähdä nykyisten toimintakäytäntöjen kyseenalaistamisena. Tässä 
tutkimuksessa tuotettua uutta tietoa on, että tuloksekkaan kollaboraation 
elementtinä oli kehittämisen aikainen ideoiden ja suunnitelmien kyseen-
alaistaminen eli uuden kehitetyn asian kyseenalaistaminen. Tämän ohella 
erityisen merkityksellinen elementti tuloksekkaalle kollaboraatiolle oli edel-
leen kehittämisen toteutuminen teoriaa hyödyntämällä.

Yhteisen tiedon tuottamisessa heikommin onnistuneiden kahden ryh-
män (A ja C) kollaboraation analysoinnin tulokset osoittivat, että uuden 
tiedon kehittäminen ja siten LKV:llä eteneminen symmetrisessä vertaisten 
kollaboraatiossa on haastavaa. Oppimisen teoriaa koulun ja yksilösubjek-
tin näkökulmasta kehittänyt saksalainen kriittisen psykologian teoreetikko 
Holzkamp on luonut defensiivisen oppimisen käsitteen. Defensiivinen oppi-
minen tarkoittaa oppimista, jossa pyritään täyttämään muiden määrittämiä 
oppimisvaatimuksia ilman yhteyttä omiin perusteluihin oppimisen tarpeel-
lisuudesta (Ahonen, 2008, s. 55; Holzkamp, 1992). Oppimista oppijan omien 
perustelujen pohjalta Holzkamp puolestaan nimittää ekspansiiviseksi oppi-
miseksi. Defensiivisen oppimisen käsite on kehitetty kouluoppimiseen, jos-
sa useimmiten oppimisen kohteen määrittävät valmiiksi muut kuin oppijat, 
joiden opittavaksi asiat ja tehtävät annetaan. Tällöin oppija ei välttämättä 
löydä oppimisen kohteelle omakohtaisia perusteluja. (Ahonen, 2008.) Työkon-
tekstissa puolestaan Ahosen (2008, s. 55–56) mukaan ”työhön kytkeytyväs-
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sä oppimisessa defensiiviseksi voi luonnehtia sellaista oppimiskäytäntöön 
osallistumista, jonka yhteyttä oman työn tärkeisiin kysymyksiin työntekijä 
ei miellä vaan pitää sitä ’koulutuksena koulutuksen vuoksi’”. Holzkampin 
määritelmän mukaan oppimismotivaatio on omien oppimisperusteluiden il-
mentymä. Oppijan tulee itse kokea tai ennakoida, mikä yhteys hänen omilla 
oppimisaikomuksillaan on hänen kohtaamiinsa oppimisessa ilmeneviin on-
gelmiin, joihin ei pysty olemassa olevin keinoin vaikuttamaan mutta joihin 
voisi vaikuttaa muuttamalla omaa oppimistaan. Tällaisen henkilökohtaisen 
oppimisen motivaation kehkeytymisen kannalta on oleellista, missä määrin 
oppimisen kohteen määrittäminen on dialoginen prosessi sanellun prosessin 
sijaan (Ahonen, 2008, s. 56).

Kahden uuden tiedon tuottamisessa heikommin menestyneen ryhmän 
toimintaa voi pohtia defensiivisen oppimisen käsitteen pohjalta. Defensiivi-
nen oppiminen ryhmäkeskustelun tasolla näyttäytyy regressiivisenä oppimi-
sena: kun kehittäminen törmää kehittämisen problematiikkaan, se palautuu 
ja takautuu kokemuksen toistamiseen, jolla kehittäminen ohitetaan. Ryhmä-
tasolla tämä ilmenee kokemuksesta nousevana kehittämisenä ja vuorovaiku-
tuksessa huomiotta jättämisenä ja kehittämisen tukahduttamisena. 

Tämän tutkimuksen ryhmäkeskusteluihin osallistuneet opettajat paitsi 
hakeutuivat kurssille vapaaehtoisesti vapaa-ajallaan myös päättivät ryhmän 
sisällä keskinäisessä dialogissa itse kehittämisen kohteensa. Näiltä osin op-
pimismotivaation voi ajatella olleen kunnossa ja omakohtainen. Tässä tutki-
muksessa ei kuitenkaan tutkittu tarkemmin, miten osanottajat kokivat ryh-
män toteuttaman kehittämisprosessin. 

Näiden ryhmien yhteisen tiedon tuottamisen prosessin tarkaste-
lu tuotti tietoa, jolla voidaan tukea tiedon tuottamista. Tiedon tuottamista 
tavoitellaan niin opettajakoulutuksessa, kouluissa kuin yrityksissä ja orga-
nisaatioissakin. Kehittäminen ja tiedon tuottaminen ovat ajattelutyötä vaa-
tiva prosessi. Siksi kehittämistä tavoittelevassa koulutuksessa tulisi tämän 
tutkimuksen perusteella olla herkkyyttä tunnistaa ryhmät, joiden toiminta 
on defensiivistä tai regressiivistä ja luisuu pelkäksi ideoita heitteleväksi tai 
tiimihenkeä vaalivaksi ryhmätyöksi, jossa tavoitellaan samanmielisyyttä luo-
van toiminnan sijaan. Tällaisten ryhmien tukeminen voisi mahdollisesti estää 
ryhmäprosessin ja tiedon tuottamisen epäonnistumisen.    

Kaiken kaikkiaan voi pohtia puitteiden toimivuutta täydennyskoulutus-
ta järjestettäessä. Yhteisen tiedon tuottamiseen tähtäävä kollaboratiivinen 
opetuksen kehittäminen on potentiaalisesti opetuksen kehittämiseen ja 
opettajan oppimiseen vaikuttava täydennyskoulutuksen muoto. Yhteisen tie-
don tuottamisen prosessin sosiaalisen kontekstin luomiseen tulee kuitenkin 
kiinnittää huomiota. Täydennyskoulutuksen järjestelyissä on tärkeää, että 
ryhmien järjestäytymiseen ja niissä työskentelyyn annetaan selkeät ohjeet. 
Teorian opiskelua tulisi painottaa ja pyrkiä kehittämään teorian pohjalta, 
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jotta uutta voisi syntyä teorian yhdistymisellä kokemustietoon. Toinen oleel-
linen asia on ohjeistaa reflektoimaan omaa kokemustietoa. Mikäli kehittä-
mistä vaiheistetaan eri tapaamisten välillä, on syytä antaa ohjeet siitä, mitä 
tavoitellaan, riittäväkö ideat vai onko tarkoitus kehittää ja rakentaa kokeilevia 
suunnitelmia, joita myös konkretisoidaan jonkin verran. Myös kyseenalaista-
misen merkityksen tiedostaminen nousee tutkimuksen perusteella huomion-
arvoiseksi. Kyseenalaistamalla voi viedä kehittämistä eteenpäin, erityisesti 
silloin, kun kehittäminen uhkaa päätyä liialliseen konsensushakuisuuteen, 
sivuuttamiseen tai tukahduttamiseen tai muuttua pelkäksi kokemusten jaka-
miseksi. 

Tämä tutkimus tukee näkemyksiä siitä, että täydennyskoulutuksen sys-
tematisointi ja tarkempi kohdentaminen olisi tarpeen ammatillisen osaami-
sen sekä opetuksen kehittämiseksi (Helin, 2014; Heikkinen, Aho & Korhonen, 
2015). Täydennyskoulutuksen tulisi olla tutkimusperustaista ja keskittyä uu-
distamaan opettajien omia toimintatapoja, seuraamaan alan kehitystä ja ke-
hittämään uusia valmiuksia (Jokinen, Taajamo & Välijärvi, 2014, s. 43). Tämän 
tutkimuksen kontekstin muodostaneessa akateemisessa täydennyskoulutuk-
sessa pyrittiin nimenomaan oman työn kehittämiseen uuden teoriatiedon 
perusteella. 

Opettajia velvoittava perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 
muutos on jatkuvaa ja jälleen kerran ajankohtaista. Kun opetussuunnitelmat 
muuttuvat, tulisi opettajille tarjota täydennyskoulutusta uuden opetussuun-
nitelman edustamista teoreettisista taustoista, oppimisteorioista ja niiden 
edustamista käsityksistä ihmisen oppimisesta. Uusi POPS 2014 sisältää oppi-
miskäsityksestä luvun, jossa oppilas todetaan aktiiviseksi toimijaksi ja jossa 
kuvataan, millaista oppimista halutaan edistää ja tukea. Siinä ei kuitenkaan 
varsinaisesti nimetä, mitä oppimiskäsitystä eli teoriaa opetussuunnitelman 
perusteet edustavat. Tulkitsen uusien opetussuunnitelmien perusteiden op-
pimiskäsityksen edelleen sisältävän edelleen sekä sosiokonstruktivistisia ja 
sosiokulttuurisia elementtejä, humanististen ajatusten ohella (POPS 2014; 
Pruuki, 2013).

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että opettajilla on tar-
ve saada täydennyskoulutusta oppimisteorioista ja niiden soveltamisesta 
opetukseen. Edelleen tarvitaan ymmärryksen syventämistä (sosio)konstruk-
tivismin ja sosiokulttuurisen lähestymistavan näkemyksistä oppimisesta ja 
sen tukemisesta kouluympäristössä, sillä tutkimustulokset osoittivat, että 
konstruktivismi oppimiskäsityksenä tiedetään ja tunnetaan, mutta sen ref- 
lektiivinen soveltaminen opetuksen suunnitteluun on haastavaa. Uusia käsit-
teitä nousee esiin opetussuunnitelman uudistuessa, opetussuunnitelmassa-
kaan ai aina määritellä käsitteitä eikä tuoda esiin niiden taustalla vaikuttavia 
teorioita tai ajatuksia. Uusimmassa POPS 2014:ssa esiintyy käsitteitä, kuten 
esimerkiksi ilmiöoppiminen, oppimisen laaja-alaisuus ja monilukutaito. Roh-
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kenen epäillä, avautuvatko nämä opetuksen ammattilaisille ilman lisätietoa 
ja perehtymistä eli opiskelua. Oppimiskäsitysten tai uusien oppimiseen liitty-
vien käsitteiden ymmärtäminen edellyttää opiskelua, ja ilman syvällistä ym-
märrystä oppimiskäsityksistä ei tule tietoisen kehittämisen lähdettä. Tähän 
liittyy opettajan oman oppimiskäsityksen tunnistaminen eli sen reflektointi, 
miten ja mistä oppimisteoreettisista lähtökohdista opettaja nykyisen ope-
tuksen suunnittelee ja toteuttaa. Tässä tutkimuksessa on ilmeni, että jokin 
oppimiskäsitys voi tiedostamatta heijastua kehittämiseen osanottajien itse 
sitä huomaamatta, jolloin kehittäminen nousee ikään kuin selkärangasta. 
Tämä viittaa selkeästi siihen, etteivät opettajat välttämättä tiedosta omaa 
oppimiskäsitystään eivätkä opetustyössä toteutetut käytännöt ole ekspli-
siittisiä. Omaa kokemusta koskeva puhe täydennyskoulutuskontekstissa tai 
opettajien keskinäisissä kehittämistapahtumissa voi palvella omien käytän-
töjen, oppimisnäkemysten ja teorioiden ymmärryksen tiedostamista. Täyden-
nyskoulutusta järjestettäessä tulee osana koulutusta olla oppimiskäsityksien 
syvempää ymmärtämistä palvelevia oppimistehtäviä tai ohjeistusta oman 
kokemuksen reflektiiviseen tarkasteluun ja sitä kautta epätarkoituksenmu-
kaisten käytäntöjen hylkäämiseen ja uuden kehittämisen tavoitteluun. 

Kollaboratiivisessa kehittämisessä kokemustieto on arvokasta, mutta 
uutta syntyy vain, kun siihen yhdistetään luovasti teoriatietoa. Toisin sanoen 
uutta kehitettäessä täytyy muistaa, että kokemustieto on hyödyllistä kehit-
tämisessä reflektoituna, ei siis suoraan hyödynnettynä, jolloin toistetaan 
vanhaa. Teoriatiedon hyödyntäminen kyseenalaistamalla on avain kehittä-
miseen. Täydennyskoulutus toimi apuna kuromaan umpeen välimatkaa teo-
riatiedon ja opetustyön tuottaman kokemuksen välillä ja auttoi tiedonlajien 
yhdistymisen alkuun.

7.2 Tutkimuksen arviointi

Tapaustutkimus tutkimusstrategiana on hyödyllinen silloin, kun halutaan 
edistää tietoa ja tiedettä yksilöistä, ryhmistä ja organisaatioista sekä näiden 
yhteydessä esimerkiksi sosiaalisista tai poliittisista ilmiöistä (Yin, 2003, s. 
12). Flyvbergin (2007) mukaan tapaustutkimus (case study) on tarkka kuvaus 
tietystä esimerkistä tai tapahtumasta ja siten tarpeellinen tärkeiden yhteis-
kunta- ja ihmistieteellisten tutkimuskohteiden tutkimusmenetelmä. Tapaus-
tutkimus toimii tutkimusstrategiana, kun tutkimuskysymykset ovat kuinka-, 
miten- ja miksi-tyyppisiä, tutkijalla ei varsinaisesti ole kontrollia tutkittaviin 
tapahtumiin tai ilmiöön ja tutkimus kohdistuu tosielämän tilanteeseen eikä 
tapahtuman historiaan (Yin, 2003, s. 1–9). Tapaustutkimuksessa tutkija voi säi-
lyttää tosielämän tapahtumien merkityksellisen ja holistisen luonteen, tässä 
tutkimuksessa ryhmien sosiaalisten kehittämisprosessien tutkimuksessa. 
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Tämä laadullinen tapaustutkimus tehtiin pitkän täydennyskoulutuksen yhden 
päivän aikana toteutuneesta kolmen ryhmän kollaboratiivisesta työskente-
lystä, josta tarkasteltiin ryhmäkeskustelujen puhetta semioottisena välinee-
nä kehittämisessä ja uuden tiedon tuottamisessa. 

Silvosen (2003) mukaan Vygotski oli tuotannossaan kriittinen käsittei-
den universalisoivaa käyttöä kohtaan eikä esittänyt yhtä orientoivaa tai 
yhdistävää psykologian analyysiyksikköä. Vygotski etsi sen sijaan erityisen 
kohteen erityistä logiikkaa, mitä Silvonen (2003) pitää haasteena, kun ta-
voitteena on löytää juuri kutakin kohdetta parhaiten avaava analyysiyksikkö. 
Vygotskin käsitys siitä, että uutta luodaan merkitysten pohjalta, tuo haas-
teita tutkimusmenetelmien valinnalle. Tässä tutkimuksessa asia ratkaistiin 
keräämällä tutkimusaineisto videokuvaamalla, jolloin merkitysten luomista 
on tarkasteltu keskustelussa rakentuvana prosessina. 

Videoaineiston haasteena oli löytää laajasta aineistosta kiinnostavat 
ja merkittävät kehittämiseen liittyvät ilmiöt aineiston rajaamiseksi sekä se, 
miten operationalisoida tutkimuksen teko eli rakentaa analyysiyksiköt ja ana-
lyysimenetelmät. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisen tiedon tuottami-
sen tuloksia siltä osin, tuotettiinko uutta tietoa opetustyön kehittämiseksi. 
Aineistolähtöisen systemaattisen analyysin perustella luomani puheenaihe-
jakso- ja puheenaihelaji-luokittelut muodostivat jatkoanalyysit mahdollista-
vat analyysiyksiköt. Kokonaisuudessaan tutkimus tuotti uusia tutkimusme-
netelmiä, joilla analysoitiin kehittämiseen kohdistuvaa puhetta, teoriatiedon 
hyödyntämistä sekä kehittämistä tukevaa kollaboraatiota.

Tutkimuksessa semioottinen välittyneisyys antoi merkityksen tutkia 
kehittämistä puheessa luomalla linkin ryhmän osanottajien mentaalisten 
prosessien välille. Tätä semioottista välittyneisyyttä tulkitaan sosiaalisis-
ta, kulttuurisista ja historiallisista lähtökohdista. Tietty intersubjektiivisuus, 
yhteisen ymmärryksen saavuttaminen, auttaa ymmärtämään tutkittavia ja 
heidän käyttämiään käsitteitä heidän tarkoittamallaan tavalla (Tynjälä, 1991, 
s. 393). Minulla tutkijana on samankaltainen opettajankoulutus kuin täyden-
nyskoulutuksen osanottajilla ja työkokemusta kotitalousopetuksesta. Koti-
talouden aineenopetuksen kulttuurin tunteminen sekä opettajana syntynyt 
kulttuurinen ymmärrys opetussuunnitelmista ja oppimiskäsityksistä antoivat 
mahdollisuuden päästä puheen tulkinnassa mahdollisimman lähelle osanot-
tajien ilmaisemia merkityksiä.

Tutkijan sijoittuminen suhteessa tutkimuskohteeseen ja tässä tapauk-
sessa järjestettyyn täydennyskoulutukseen ja opettajaryhmiin vaikuttaa 
siihen, miten tutkimuskohdetta ymmärretään ja tulkitaan. Oman tutkijan 
positioni pohjalta olin tietoinen täydennyskoulutukseen liittyvistä suunnitel-
mista, taustaoletuksista ja odotuksista, vaikka en itse kuulunut koulutuksen 
järjestäjiin. Tiettyä subjektiivisuutta ei voi mistään tutkimuksesta kokonaan 
kieltää, mutta olen tutkijana kiinnittänyt huomiota mahdollisen perspektiivi-
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riippuvuuden tiedostamiseen. (Larsson, 2005, s. 3–7.) Täydennyskoulutuksen 
järjestämisen esioletuksena oli, että opettajaryhmät tuottaisivat uutta tietoa 
ja opetusmenetelmiä kotitalousopetuksen kehittämiseksi. Tästä nousi kiin-
nostus tutkia, onnistuttiinko tässä. Analyysissa ilmeni, ettei näin aina ollut, ja 
tämä toi tutkimuksen kohteeksi ryhmien prosessien tutkimisen eri näkökul-
mista. 

Tutkimusprosessia tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös tut-
kimuksen eettisyyteen. En tuntenut tutkittavia osanottajia henkilökohtaises-
ti, eikä minulla ollut erityisiä odotuksia ryhmistä tai yksittäisistä osanottajis-
ta. Siten suhteeni osanottajiin oli neutraali. Olen myös suojannut tutkittavien 
henkilöllisyyttä peitenimillä. Koko tutkimusprosessin ajan olen reflektoinut 
omaa toimintaani tehdessäni analyysia ja tulkitessani tuloksia. Tutkimuk-
sen tulosten yhteydessä on huomattava, että olen tarkastellut osanottajien 
puhetta ja tehnyt tulkintani ryhmien osanottajien tilannekohtaisesti raken-
tuneesta, vuorovaikutuksessa syntyneestä puheesta ja vuorovaikutuksesta. 
Yksittäisten osanottajien asenteista, suhtautumisesta tai ominaisuuksista 
tutkimukseni ei välitä lainkaan tietoa.

Tutkittujen opettajaryhmien osallistujamäärät olivat erilaisia. Vuorovai-
kutuksen rakentumisen kannalta pienempi osallistujamäärä saattoi helpot-
taa vuorovaikutuksen rakentumista. Isommassa ryhmässä keskusteluakteja 
saattaa tulla määrällisesti runsaammin ja esimerkiksi saman- tai erimieli-
syyden tunnistaminen voi olla haastavampaa. Isossa ryhmässä voi myös olla 
pientä ryhmää helpompi jättää huomiotta joidenkin mielipiteitä tai tukahdut-
taa niitä. Tässä tutkimuksessa ryhmien keskusteluaktien määrä ei kuitenkaan 
kovin suuresti eronnut, puheen transkriptien pituuksien ero ei ollut erityisen 
suuri (vrt. luku 5.2), ja syvenevät analyysikierrokset kohdistuivat pääasiassa 
kehittämispuheeseen.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy analyysin huolellinen 
tekeminen ja raportoiminen (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 135–138). Tämän tut-
kimuksen analyysien kehittäminen, toteuttaminen ja tulosten tulkintapolut 
ovat kuvatut seikkaperäisesti alkuperäisissä julkaisuissa sekä edeltävissä lu-
vuissa. Olen kuvannut aineiston keräämisen lisäksi mahdollisimman tarkasti 
myös aineiston käsittelyn ja analyysin. Olen pyrkinyt tuomaan esiin tulkin-
tojen teoreettiset taustat. Aineistoa ei ole yritetty sijoittaa menetelmien tai 
teorioiden muottiin väkisin, vaan olen kehittänyt tutkimusmenetelmiä, joiden 
pohjalta olen pystynyt vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja tutkimustavoit-
teeseen. 

Aineiston kerääminen videokuvaamalla tuo mukanaan kysymyksen siitä, 
vaikuttiko videokuvaaminen tai ajoittain läsnä ollut tutkija itse tai kuvausa-
vustaja tutkimuskohteena olleiden ryhmien osanottajien toimintaan. Ha-
vaitsemani perusteella vaikutus ei ollut merkittävää; videoaineiston esiana-
lyysissa ja aineiston analyysissa en havainnut ryhmäkeskustelujen sisällön 
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perusteella kameroiden häirinneen tai ohjanneen keskusteluja. Tätä mah-
dollisesti edesauttoi se, että osanottajat olivat ehtineet tottua ajatukseen 
videokuvauksesta täydennyskoulutuspäivän aikana, sillä kamerat kuvasivat 
osanottajia koko täydennyskoulutuksen lähiopetuskerran ajan, myös koulu-
tuksen kaikille yhteisissä osuuksissa.

Tämä tutkimus kohdistui osaan laajemmasta täydennyskoulutuksesta 
ja siinä alkuvaiheessa toteutuneisiin opettajien ryhmäkeskusteluihin. Täy-
dennyskoulutuksen jatkuessa ryhmät tuottivat opetuskokeiluja ja raportoivat 
niitä, mitä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa tarkastella. Ryhmien kokoonpa-
not vaihtuivat täydennyskoulutuksen jatkuessa, joten samoja ryhmiä sellai-
senaan ei ollut mahdollista tutkia. Vaikka useampien ryhmien tai laajemman 
täydennyskoulutuskokonaisuuden tutkiminen ei ollut käytännössä mahdollis-
ta, edusti rajaamani tutkimusaineisto hyvin uuden tiedon kehittämisvaihetta 
ja tarjosi rikkaan ja monipolvisen tutkimuskohteen. Ryhmien työskentelyssä 
oli myös variaatiota, joka ilmeni ja johon syvennyttiin kehitetyn yksityiskoh-
taisen ja systemaattisen analyysin avulla. Tämä mahdollisti tarkan analyysin 
ja kuvauksen rakentamisen opettajaryhmien kollaboratiivisesta uuden tiedon 
tuottamisen prosessista.  

7.3 Kehittävä kollaboraatio koulutuksen suunnittelun pohjana  
 ja jatkotutkimusaiheena 

Tämän tutkimuksen tuloksena on aiemmin esitelty, että LKV:n ja kehittävän 
kollaboraation avulla on mahdollista luoda uutta tietoa opettajien täyden-
nyskoulutuksessa. Koska kyseessä oli laadullinen yksittäiseen täydennyskou-
lutukseen kohdistuva tutkimus, ensimmäinen jatkotutkimusaihe on tutkia, 
miten kehittävä kollaboraatio on tarkennettavissa ilmiönä.

Toinen luonnollinen jatkotutkimuksen aihe on, kuinka edistää kehittävää 
kollaboraatiota ryhmätyössä, kun tavoitteena on ratkaista avoimia ongelmia 
ja tuottaa uutta. Tutkimustulosten perusteella vain yksi ryhmä kolmesta 
todella eteni LKV:llä luoden uutta tietoa kehittävän kollaboraation avulla. 
Esimerkiksi täydennyskoulutuksen järjestäjä ei välttämättä ole tyytyväinen 
tähän vain yhden kolmasosan onnistumiseen. Kuinka siis edistää kaikkien 
ryhmien uuden tiedon tuottamista?

Koulu ja opetus voivat muuttua opetussuunnitelmien tavoittelemaan 
suuntaan vasta, kun opettajien oma ajattelu ja toimintatavat ovat muuttu-
neet uusia oppimiskäsityksiä vastaaviksi. Oppimisen ja uuden tiedon tuotta-
misen vaikeus osoittavat selkeästi opettajien täydennyskoulutusten tarpeel-
lisuuden. Täydennyskoulutusta tulisi olla tarjolla koko opettajan työuran ajan 
ja varsinkin silloin, kun opetussuunnitelmien perusteet muuttuvat. Opettajille 
pitäisi tarjota mahdollisuuksia pitkäkestoisiin täydennyskoulutuksiin, joissa 
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pyritään tietoisesti integroimaan teoreettista tietoa opettajan käytännön 
osaamiseen. Opettajien osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksien 
avulla tulisi ottaa osaksi opettajien asiantuntijuuden kehittämistä (vrt. Ropo, 
2004). Opettajien täydennyskoulutuksen tarjonnan ja osallistumismahdolli-
suuksien parantamiseen tarvitaan mukaan opettajakoulutusta antavat tahot, 
oppilaitosten esimiehet, koulutuksen järjestäjät eli kunnat ja koulutuskun-
tayhtymät sekä työmarkkinaosapuolet ja poliittiset päättäjät (ks. Heikkinen 
ym., 2015, s. 60–65). 

Kun uudet opetussuunnitelman perusteet ilmestyvät, on perusteiden 
mukaisen oppimisen ja opetuksen järjestämiseksi ja uusien oppimisympä-
ristöjen järjestämiseksi kehitettävä uusia luovia opetusmenetelmiä. Uutta 
tietoa on välttämätöntä tuottaa, jotta opetuksen käytännöt uudistuvat. 
Akateeminen täydennyskoulutus, joka perustuu uuden tiedon tuottamiseen 
yhteisen tiedon tuottamisen prosessin avulla, on potentiaalinen tapa tuot-
taa uutta tietoa opetuksen kehittämiseksi. Täydennyskoulutuksen järjestämi-
sessä tämä tarkoittaa osanottajien opastamista tehokkaaseen uutta tietoa 
tuottavaan yhteisen tiedon luomisen prosessiin. Tämä voisi tapahtua tämän 
tutkimuksen tulosten pohjalta havaitun kehittävän kollaboraation avulla.

Tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista suunnitella yhteisen 
tiedon tuottamisen prosessiin perustuvaa pitkäkestoista koulutusta, jossa 
kollaboraation laadun merkitystä avataan osallistujille ja teoriatietoa koros-
tetaan avaimena kehittämiseen. Koulutuksen vetäjillä tulee olla herkkyyttä 
tunnistaa tiedon tuottamisessa heikot ryhmät. Heikosti etenevän kehittämi-
sen indikaattorina voidaan pitää esimerkiksi sitä, että ryhmän toiminnasta 
tulee ideoiden heittelyä ja niiden hyväksyvää nyökyttelyä tai ryhmä ajautuu 
suorittamaan ryhmätyön, kun se haluaa ”vain saada jotakin paperille”. Ryh-
mässä voisi tällöin olla mukana mentori, joka toimii tarvittaessa toiminnan 
haastajana ja kyseenalaistajana, jolloin ryhmää ei koulutuksessa jätetä epä-
onnistumaan tiedon tuottamisessa. Tuloksellisessa kollaboraatiossa tulisi 
olla työjärjestyspuheenvuoroja eli eräänlaista metapuhetta kehittämisestä. 
Toisena mahdollisena indikaattorina voidaan pitää kokemuspuheen tarkoi-
tusta. Ryhmän uuden tiedon tuottamisen tukemiseksi koulutuksen vetäjä voi-
si kuunnella, mitä tarkoitusta kokemusten jakaminen palvelee. Onko tarkoitus 
tuoda esiin ja tiedostaa omia työtapojaan ja ajatuksiaan ja siten yksin tai 
yhdessä kyseenalaistaa niitä, jolloin mahdollisesti kehittämistarve ilmenee 
ja konkretisoituu, vai ainoastaan jakaa kokemuksia? Tässä tutkimuksessa tut-
kituissa ryhmissä tuloksekas ryhmä kävi läpi osanottajien kokemuksia tietyn 
asian opettamisesta ja päätti hylätä ne ja kehittää uusia. Tällainen selkeästi 
esti kehittämistä luisumasta vanhojen työtapojen kierrättämiseksi. Tarkem-
min visioituna kehittävään kollaboraatioon tähtäävä täydennyskoulutus olisi 
käytännössä mahdollista toteuttaa kehittämistutkimuksena, joita on viime 
aikoina toteutettu muun muassa desing based learning viitekehyksissä. (Ks. 
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design based learning esim. Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003; 
Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004; Engle, 2008; Sandoval, 2014.)

Aina järjestettyä täydennyskoulutusta ei ole tarjolla tai siihen ei ole 
mahdollista osallistua. Täydennyskouluttautuminen eli tässä tapauksessa 
uuden tiedon tuottaminen ja asiantuntijana kehittyminen voi tapahtua asian-
tuntijoiden omaehtoisena yhteisen tiedon tuottamisen prosessina, sillä tutki-
mustulosten perusteella vertaiset pystyvät parhaimmillaan organisoitumaan 
uuden tiedon tuottamisen ryhmäprosessissa. Opetuksen kehittämiseksi tämä 
voi tapahtua esimerkiksi kollegojen kesken tai kunnan opettajien kesken. Tä-
mä edellyttää kuitenkin aikaa ja tapaamiskertoja, vaikka toki osa fyysisistä 
tapaamisista voidaan yrittää korvata virtuaalisilla oppimisalustoilla. Hyvä ky-
symys ja jatkotutkimusaihe on, toimiiko kehittävä kollaboraatio samalla lailla 
virtuaaliympäristöissä, ja tätä olisi syytä tutkia tarkemmin.

Itseohjautuvan kouluttautumisen mallissa oman työn kehittämiseen 
sitoutuvat osanottajat voivat hyödyntää tässä tutkimuksessa tuloksekkaaksi 
kehittämistä tukevaksi toiminnaksi havaittua ryhmän toimintaa, joka on mää-
ritetty kehittäväksi kollaboraatioksi. Vertaiset voivat siis keskenään organi-
soida kehittävää kollaboraatiota, jolla uutta tietoa luodaan. Vertaisryhmä voi 
onnistua relevantin teoriatiedon tietoisella opiskelulla ja ymmärtämisen sy-
ventämisellä, jolloin kehittäminen voi nousta teoriasta ja yhdistyä opettajan 
kokemustietoon uutta tuottaen. Ryhmän kollaboraatiossa vuorovaikutukses-
sa täytyy kiinnittää huomiota siihen, että kehitettyjä ideoita ja kehittämistä 
itsessään kyseenalaistetaan. Ryhmän tulisi ymmärtää, että ideoiden ja kehit-
tämisen sekä teorian kyseenlaistaminen haastaa ajattelua pidemmälle. Juuri 
kyseenalaistamisen ansiosta on mahdollista oivaltaa uusia ajatuksia sekä 
luoda ideoita ja suunnitelmia, kun vanha, perinteinen tai helppo ratkaisu ei 
ryhmälle kelpaa. Ryhmän toimintaa täytyy organisoida; siksi tarvitaan puhet-
ta työjärjestyksestä, erityisesti siksi, että aika ei mene kokemusten vaihtoon. 
Kokemuksen reflektointi siten, että vanhan toistaminen estyy, avaa mahdolli-
suuden uuden kehittämiseen. Ideoiden ja suunnitelmien konkretisointi asiaa 
uudelleen käsitteellistämällä sekä jatkuva kyseenalaistaminen ja edelleen 
kehittäminen erityisesti teoriatiedon pohjalta kehittävän kollaboraation mu-
kaisesti mahdollistavat uuden tiedon tuottamisen. 
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LIITTEET

LIITE 1. Osallistujille jaettu oppimiskäsitystaulukko
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LIITE 2. Täydennyskoulutuksen ensimmäisen lähiopetusjakson ohjelma 

KOTITALOUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN – OPETUSKÄYTÄNNÖISTÄ
OPPIMISKÄSITYKSIIN

Tavoitteet
- luoda kokonaiskuva uuden opetussuunnitelman haasteista
- päivittää osallistujien tietämys oppimis- ja opetuskäsityksistä
- tuottaa ja arvioida uusia ideoita ja käytäntöjä kotitalousopetuksen kehittämiseen 
erilaisten oppimiskäsitysten pohjalta
- tuottaa oppimateraalia

1. lähiopetusjakso, 2 päivää (to 9.6 ja pe 10.6.)
Koulutuspaikka: Kotitalous- ja käsityötieteen laitos, Helsingin Yliopisto, 
Siltavuorenpenger 10, Helsinki

Ennakkotehtävä
a. Laadi luettelomuotoinen kuvaus tämän hetkisestä 7. luokan opetussuunnitel-
mastasi.
b. Minkälaisia kytkentöjä opetussuunnitelmassasi on perusopetuksen valtakun-
nallisen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin
c. Kokoa lista hyvistä, omaan opetukseesi ja opetussuunnitelmaasi liittyvistä 
hyvistä käytänteistä.
d. Kirjallisuus: tutustu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelamn 
perusteisiin 2004, sivut 7-24, 35-41 ja 249-254.

avauksia

Torstai 9.6.2005

klo 9-10 Aamukahvit, ilmoittautuminen
Kurssin aloitus, tavoitteet, tutustuminen ja ryhmäytyminen
klo 10–12 
Uuden opetussuunnitelman haasteet aihekokonaisuuksien näkökulmasta (luento)
 Marja- Leena Loukola, Opetushallitus
 Marjaana Manninen, Opetushallitus
klo 12–13 
Lounas, Unicafe Oliivia, Siltavuorenpenger 20
klo 13–14 
Koulun kehittäminen opettajien yhteistyönä, koulun toimintakulttuuri osana opettajan 
toimintaa (luento)
 Katriina Sulonen 
klo 14–16 
Ennakkotehtävien purku hyvistä opetusmenetelmistä. Minkälaiset oppimiskäsitykset 
vaikuttavat taustalla?
 Katriina Sulonen, Marika Taivaloja

Iltapäiväkahvit sopivasti työskentelyn lomassa!
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Pe 10.6.2005

klo 9.00 - 12.00
Oppimis- ja opetuskäsitykset kotitalousopetuksen opetuskäytäntöjen monipuolistaja-
na (luento)
Terttu Tuomi- Gröhn

12.00 - 12.45
Lounas, Unicafe Olivia

12.45 -13.45
Uusia ja kokeilevia opetusmenetelmiä
( käsitekartat, tarinat yms.) (luento)
Pirjo Äänismaa
Liisa Haverinen
Sari Kivilehto

13.45 - 15.45
Oppimiskäsitykset käytännössä, uuden ideointia
Suunnitellaan uusia, opetusmenetelmiltään kokeilevia opetuskertoja 4-6.

15.45-16.00
Koonti ensimmäistä lähijaksosta

Iltapäiväkahvit sopivasti työskentelyn lomassa!
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LIITE 3. Aineiston litteroinnissa käytetyt merkit
 
Merkit, joita on käytetty tässä työssä analysoitujen keskustelujen litteroimi-
seen:

1. Sävelkulku
↑   seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta
↓   seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta
heti   (alleviivaus) painotus muualla kuin sanan lopussa

2. Päällekkäisyyden ja tauot
[  päällekkäispuhunnan alku
]   päällekkäispuhunnan loppu
.  mikrotauko: 2,0 sekuntia tai vähemmän
∙   mikrotaukoa pidempi tauko

3. Puhenopeus ja äänen voimakkuus
e::i  (kaksoispisteet) äänteen venytys
AHA  (kapiteelit) äänen voimistaminen

4. Hengitys
.hh  sisäänhengitys
hh  uloshengitys
.joo  (piste sanan edessä) sana lausuttu sisään hengittäen

5. Nauru
hehe  naurua
s(h)ana  suluissa oleva h sanan sisällä kuvaa uloshengitystä,   
  useimmiten kyse nauraen lausutusta sanasta
£  hymyillen sanottu sana tai jakso

6. Muuta
mi-  (tavuviiva) sana jää kesken
(tai)  sulkeiden sisällä epäselvästi kuultu jakso
(-)  sana, josta ei ole saatu selvää
(--)  pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää
(( ))  kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja ja selityksiä  
  tilanteesta
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