Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja

Ainedidaktisia tutkimuksia

OPETUKSEN JA
OPPIMISEN
YTIMESSÄ

Toimittaneet
Emilia Luukka
Annika Palomäki
Laura Pihkala-Posti
Jussi Hanska

19

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
Ainedidaktisia tutkimuksia 19

Opetuksen ja oppimisen
ytimessä

Emilia Luukka, Annika Palomäki,
Laura Pihkala-Posti ja Jussi Hanska (toim.)

Suomen ainedidaktinen
tutkimusseura ry
Puheenjohtaja:
Professori Eila Lindfors
Opettajankoulutuslaitos
Turun yliopisto

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
Ainedidaktisia julkaisuja 19
Opetuksen ja oppimisen ytimessä

Sarjassa ilmestyneet julkaisut on vertaisarvioitu.

Toimituskunta:
Emilia Luukka, Annika Palomäki, Laura Pihkala-Posti ja Jussi Hanska
Julkaisija:
Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta

Kansi ja taitto:
Sirpa Randell
Kannen kuva: Gerd Altman Pixabaysta

ISBN 978-952-5993-32-5 (verkkojulkaisu)
ISSN-L 1799-9596
ISSN 1799-960X (verkkojulkaisu)
Tampere 2021

Sisällys
Esipuhe
Lasten suunnittelema tutkimushuone päiväkodin pedagogisena
toimintaympäristönä
Sirpa Kärkkäinen, Katariina Waltzer, Jani Kontkanen,
Salla Nuutinen ja Sari Havu-Nuutinen

5

7

Viidesluokkalaisten Eurooppa. Oppilaiden ajatuskartat ja niiden
laatimisen prosessi ympäristöopin tunnilla
Arja Kaasinen, Riitta Juvonen ja Sara Routarinne

30

Turvallisuuspedagogiikka perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa
Brita Somerkoski ja Eila Lindfors

53

Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä yläkoululaisten luku- ja
kirjoitustaidoista
Minna Sääskilahti, Elina Palola ja Maija Saviniemi

79

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tekstitaidot historiassa
Najat Ouakrim-Soivio ja Johanna Saario
Luokanopettajaopiskelijat tekstien tuottajina yhden
yliopistovuoden aikana
Päivi Torvelainen, Mirja Tarnanen, Eija Aalto, Mari Hankala ja
Johanna Kainulainen
Metakognitiivinen näkökulma tuotekehityksen opetuksessa
Timo Lehtonen, Kaisu Rättyä, Tero Juuti ja Jarkko Pakkanen

98

119

142

Turva(llisuus)kävely opetusmenetelmänä: mitä, miksi ja miten?
Eila Lindfors, Antti Hilander, Jeremias Lahtivirta,
Brita Somerkoski ja Anna Lundberg

169

Oppiainerajoja rikkomassa: opiskelijoiden kokemuksia oppiainerajat
ylittävästä yhteistyöstä aineenopettajakoulutuksessa
Raisa Harju-Autti, Milja Saarnio, Jussi Hanska ja Laura Lahti

194

Argumentaatiotaitojen harjoittaminen ekosysteemiopetuksessa:
aiheena yhteiskunnallis-luonnontieteelliset ilmiöt
Eija Yli-Panula, Eila Jeronen ja Marko Telenius

222

Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa
Henna Lahti ja Päivi Fernström
Harry Potter vai Anna Liisa? Sukupuoli ja opettajien lukusuositukset
perusopetuksen äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
Liisa Tainio, Lotta-Sofia Aaltonen ja Sanni Leksis
Matemaattisen ajattelun opetuksesta
Arto Mutanen

252

278

298

Esipuhe
Ainedidaktiikka tutkimuksen ja opetuksen sisältönä, kohteena ja kontekstina
ymmärretään eri tavoin ajallisesta, paikallisesta ja kulttuurisesta kontekstista
riippuen. Ainedidaktiikkaa on tieteenalana kuvattu eri tavoin, milloin osana
kasvatustiedettä ja milloin omana emansipatorisena tietenalanaan. Ainedidaktisen tutkimuksen ydintehtävä on kehittää opetusta ja oppimista kasvatusalan instituutioissa systemaattisesti, teoreettisesti ja empiirisesti.
Alan tutkimuksen ydinkysymyksiä ovat mitä, miksi ja miten opetamme, ja
juuri näihin kysymyksiin pureuduttiin Opetuksen ja oppimisen ytimessä -symposiumissa, jonka järjestivät Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran kanssa
yhteistyössä Tampereen yliopisto ja Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnan
Subject Matter Didactics -tutkimusryhmä. Helmikuussa 2020 symposiumin
teeman äärelle kokoontui opettajia, opettajankouluttajia, opiskelijoita sekä
monia muita ainedidaktiikan ydinkysymyksistä kiinnostuneita.
Symposiumin plenaristeina toimivat Tampereen yliopiston ansiokkaat professori Veli-Matti Värri ja professori (emeritus) Eero Ropo. Plenaarissaan ”Kasvatus ekokriisin aikakaudella – miksi olemme Onkalossa?”, prof. Värri nosti
esiin hiljan julkaistun teoksensa näkökulmia niitä täydentäen, ja kysyi, miten ymmärrämme kasvatuksen ja sen tehtävät, ja mikä on kasvatuksen suhde
maailman tilaan. Esitelmän lähtökohtia kuvatessaan prof. Värri pohti filosofi
Georg Henrik von Wrightia siteeraten, onko niin, että vain katastrofit opettavat ihmistä? Pian symposiumimme jälkeen, maaliskuussa 2020 Suomessakin
leviämään lähteneen Covid19-pandemian kontekstissa tulkitsemme tätä ajankohtaista kysymystä jälleen uudessa valossa. Omassa plenaarissaan ”Ainedidaktisesta tutkimuksesta ja aineenopetuksen tulevaisuudesta: Havaintoja ja
näkymiä Tampereen yliopiston näkökulmasta”, juuri emeritukseksi siirtynyt
prof. Eero Ropo tarkasteli pitkän ja arvostetun opetus- ja tutkimusuransa hedelmiä korjaten ainedidaktisen tutkimuksen ja aineenopetuksen tulevaisuutta
kolmesta näkökulmasta. Hän korosti puheenvuorossaan teoriaa muodostavan
työn merkitystä, tarvetta ymmärtää oppimista pitkänä, yksilöllisiä merkityksiä kerrostavana prosessina, ja mahdollisuutta vähentää eri yliopistojen opettajankoulutusten variaatiota kirkastamalla opettajankoulutuksen kaikkein
keskeisimpiä tavoitteita ja sisältöjä.

Plenaristiemme lisäksi kiitämme lämpimästi kaikkia symposiumin esiintyjiä
ja osanottajia ajatusten ja tärkeän keskustelun herättämisestä. Tiiviin päivän
kuluessa seurasimme yhteensä 45:ttä ainedidaktiikan ydinkysymyksiä käsittelevää esitelmää. Kiitos Suomen ainedidaktiselle tutkimusseuralle, Tampereen
yliopistolle, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnalle, Subject Matter
Didactics -tutkimusryhmän jäsenille sekä Elina Tiaiselle yliopiston konferenssipalveluiden edustajana tilaisuuden mahdollistamisesta. Symposiumin
valmisteluista ja käytännön järjestelyistä kiitämme järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana toiminutta Terhi Mäntylää, varapuheenjohtajana toiminutta Laura Pihkala-Postia ja symposiumin sihteerinä toiminutta Kaisu Rättyää
sekä järjestelytoimikuntaa, johon kuuluivat Jussi Hanska, Raisa Harju-Autti,
Jorma Joutsenlahti, Laura Lahti, Emilia Luukka, Pirjo Kulju, Annika Palomäki, Jaska Poranen ja Roosa Yli-Pietilä.
Symposiumiin pohjautuvaan kokoomateokseen saimme lukuisia innoittavia
ja tulokulmiltaan hyvin erilaisia käsikirjoituksia. Kiitämme sydämellisesti
kaikkia käsikirjoituksia lähettäneitä. Kiitämme myös lämpimästi käsikirjoitusten vertaisarvioitsijoita. Ainedidaktisia kysymyksiä tarkastellaan teoksessa lähtien lapsuudesta, kulkien nuoruuden kautta reflektiiviseen aikuisikään.
Kukin artikkeli lähestyy ainedidaktisia ydinkysymyksiä oman erityisalansa
didaktiikkaa eri tavoin painottaen. Käsillä oleva teos tarjoaakin runsaasti
pohdittavaa ja ajankohtaisia näkökulmia ainedidaktiikan alalta. Lopuksi haluamme kiittää taittajaamme Sirpa Randellia, jonka asiantunteva kädenjälki
on havaittavissa läpi teoksen.
Tampereella, 31.5.2021
Emilia Luukka, Annika Palomäki, Laura Pihkala-Posti ja Jussi Hanska

Lasten suunnittelema tutkimushuone päiväkodin
pedagogisena toimintaympäristönä
SIRPA KÄRKKÄINEN, KATARIINA WALTZER, JANI KONTKANEN,
SALLA NUUTINEN JA SARI HAVU-NUUTINEN

sirpa.a.karkkainen@uef.fi
Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto

Tiivistelmä
Toimintaympäristöjä, jotka tukevat lapsen tutkimuksellista luonnontieteiden
opiskelua sekä tutkimisen taitojen harjoittelua, on kehitetty päiväkoteihin suhteellisen vähän. Lasten osallistamisesta päiväkotien pedagogisten toimintaympäristöjen suunnitteluun tiedetään myös verrattain vähän. Tässä artikkelissa
tarkastelemme sitä, mitä asioita lapset liittävät päiväkodin tutkimushuoneeseen ja miten tutkimushuoneen elementit sijoittuvat pedagogisen toimintaympäristön dimensioille. Aineistona ovat lasten (n=35) tekemät piirrokset, jotka on
analysoitu aineistolähtöistä sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käyttäen.
Lasten käsityksiin tutkimushuoneessa tutkittavista asioista ja menetelmistä heijastuvat aikaisemmat kokemukset ja lähiympäristö. Elollisen luonnon tutkiminen painottuu elotonta luontoa enemmän. Lasten kuvaama tutkimushuoneen
fyysinen toimintaympäristö mahdollistaa luonnontieteellisten perustaitojen
harjoittamisen. Koettu ja yhteisöllinen toimintaympäristö sisältää tunteet sekä
leikkimisen. Kasvattajien rooli korostuu kytkösten luomisessa ympäröivään yhteisöön sekä luonnontieteellisten teemojen ja aktiviteettien suunnittelussa.

Avainsanat
luonnontieteet, pedagoginen toimintaympäristö, varhaiskasvatus
7

Sirpa Kärkkäinen, Katariina Waltzer, Jani Kontkanen,
Salla Nuutinen ja Sari Havu-Nuutinen

Research room designed by children as a
pedagogical environment in daycare
Abstract
Environments which facilitate the learning of science and the practice of
research skills have been developed in early childhood education (ECE) relatively
little. There is also little research on children’s participation in the planning of
ECE pedagogical learning environments. In this study we investigate which
things children consider relevant to a research room in ECE and how these
things are placed in the dimensions of pedagogical learning environments. The
data consists of children’s (n=35) drawings for a task: “Plan the research room
of your dreams”. Qualitative content analysis was used to analyze the data. The
children’s earlier experiences and surrounding environment were projected in
the drawings. The children emphasized the biotic nature rather than the abiotic
nature. The research equipment in the drawings were things familiar to them.
The physical environment in the research rooms drawn by children faciliates the
learning of basic scientific skills. The experiential and communal environment
included feelings and play whereas the social environment included for
example characters from children’s culture. The fundamental role of educators
is highlighted in making connections to the surrounding environment and in
preparing the scientific topics and activities.

Keywords
natural sciences, pedagogical environment, early childhood education
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Johdanto
Millainen varhaiskasvatuksen oppimisympäristö tukee luonnontieteiden oppimista nyt ja tulevaisuuden yhteiskunnassa? Tässä tutkimuksessa tuettiin
lasten luonnontieteiden oppimista ja tutkimustaitojen harjoittelua kehittämällä päiväkodin oppimisympäristöä – tutkimushuonetta. Luonnontieteiden
oppimisen ja tutkimustaitojen harjoittelun tukeminen on erityisen tärkeää,
koska lasten asenteet luonnontieteitä kohtaan muotoutuvat varhaislapsuudessa (Kermani & Aldemir 2015; Mantzicopoulos, Patrick & Samarapungavan
2008). Tämä asettaa haasteen varhaiskasvatuksen pedagogisten toimintaympäristöjen kehittämiselle. Lisäksi varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen
kehittämistä ovat ohjanneet valtakunnalliset päämäärät. Tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä (Opetushallitus 2018; Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2015) sekä pienten lasten tiedekasvatusta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014).
Tämä tutkimus toteutettiin tilanteessa, jossa päiväkotiin suunniteltiin tutkimushuonetta, jossa lapset voisivat opiskella luonnontieteiden ilmiöitä ja tutkimisen taitoja sekä oppia luonnontieteistä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää lasta kiinnostavat luonnontieteelliset teemat ja ilmiöt, jotta niitä voidaan
hyödyntää pedagogisen toimintaympäristön aktiviteettien suunnittelussa sekä
lasten omaehtoisessa tutkimisessa.
Pienten lasten luonnontieteiden opiskelun edistäminen
Varhaiskasvatuksen luonnontieteiden opetus perustuu tutkivaan ja kokeelliseen työskentelyyn. Keskeisenä tavoitteena on lasten luonnontieteellisen
ajattelun ja ymmärryksen kehittyminen. Luonnontieteiden opetuksen lähtökohdan muodostavat lapsen ympärillä olevat kohteet ja ilmiöt. Luonnontieteiden opetuksen kannalta on oleellista, että lapset voivat työskennellä ikäkaudelle sopivilla ja luonnontieteille ominaisilla tavoilla (Peterson & French
2008; Samarapungavan, Mantzicopoulos & Patrick 2008; Samarapungavan,
Patrick & Mantzicopoulos 2011). On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus tutkia ja tehdä havaintoja (Greenfield ym. 2009; Marian & Jackson 2017) yksin,
yhdessä tai aikuisen ohjaamana (Vartiainen 2016).

Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Varhaiskasvatuksen luonnontieteiden pedagogiikka perustuu ajatukselle, että
lapsi on luonnostaan tutkiva ja utelias (Opetushallitus 2018; Vartiainen 2016).
Lapsi pyrkii hahmottamaan ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa tietoisesti kokeilemalla. Kokemusten avulla lapsi soveltaa tietojaan ja rakentaa teorioita muodostaen itselleen merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Varhaiskasvatuksessa tutkivan toiminnan kohteena on ympäröivä luonnonympäristö ja
-ilmiöt, rakennettu ympäristö, ihmiset sekä ihmisen toiminta. (Opetushallitus
2018.)
Pienten lasten ohjatussa tutkimuksellisessa luonnontieteiden opiskelussa
voidaan hyödyntää leikillistä lähestymistapaa, esimerkiksi satuja ja tarinoita
(Bulunuz 2013; Vartiainen 2016). Leikinomainen oppimisympäristö on moni
puolinen oppimisympäristö, jossa käsiteltävä luonnontieteiden aihe esiintyy
(Bulunuz 2013). Leikissä lapsen on mahdollista toteuttaa luonnontieteille tunnusomaista tutkivaa oppimista, joka edellyttää uteliaisuutta, löytämisen ja
tutkimisen iloa, ihmettelyä ja keksimistä (mm. Bulunuz 2013; Inan & Inan
2015; Tunnicliffe & Gkouskou 2020). Leikki johdattelee lasta tekemään hypoteeseja, teorioita ja kasvattaa heidän tietämystään luonnontieteellisistä asioista (Marian ym. 2017, 224). Lapsen tutkivaan toimintaan sisältyy lapsen oman
ympäristön lisäksi lapsen omien mielenkiinnonkohteiden huomioiminen ja
havainnointi, vuorovaikutus, toisten kuuleminen, tiedon käsittely sekä sen
perusteleminen muille. Lasta kannustetaan ihmettelyyn ja tieteelliseen ajatteluun sekä pohtimaan kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä. (Opetushallitus 2018; Vartiainen 2016.)
Lapsia tulisi kannustaa tutkimaan ympäristöään silloin kun he ovat siitä luonnostaan kiinnostuneita (Marian ym. 2017). Lapsen varhaiset kokemukset tutkimisesta kehittävät luonnontieteiden tutkimustaitoja: ihmettelyn, kysymisen, kokeilemisen, keskustelun, neuvottelun sekä teorian luomisen taitoja (Tu
2006, 245). Tutkiva toiminta varhaislapsuudessa edesauttaa luonnontieteen
käsitteiden ymmärtämistä (Eshach & Fried 2005, 315, 319) sekä luo myönteisen
asenteen luonnontieteiden opetusta ja oppimista kohtaan (Brunner, Eccles &
Anders 2018; Greenfield ym. 2009; Kermani ym. 2015; Oppermann, P
 atrick,
Mantzicopoulos & Samarapungavan 2009). Varhaiskasvatuksen tutkiva toiminta kytkeytyy myös elinikäiseen oppimiseen (Marian ym. 2017).
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Varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintaympäristö
Päiväkodin pedagoginen toimintaympäristö tarkoittaa ympäristöä, jossa oppiminen, kasvatus ja kehityksen tuki ovat toiminnan keskiössä, ja toimintaympäristö on luonteeltaan prosessinomainen ja jatkuvasti rakentuva. Pedagogista
toimintaympäristöä rakennetaan arjen käytännöissä, päivittäisissä toiminnoissa sekä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tekijöiden reunustamana. Pedagogista toimintaympäristöä muovaavat myös esineet ja tavarat sekä niiden
käyttäjien tulkinnat ja kokemukset. Pedagogiset toimintaympäristöt jaetaan
kolmeen dimensioon: fyysiseen, yksilölliseen ja yhteisölliseen. (Raittila 2013;
Raittila & Siippainen 2017.)
Fyysinen toimintaympäristö sisältää rakennukset, esineet sekä tieto- ja viestintäteknologian. Fyysinen toimintaympäristö ohjaa kasvattajien pedagogista
toimintaa, joka siis on yksilöllisen, koetun ympäristön elementti (Havu-Nuutinen & Niikko 2014). Fyysiseen ympäristöön sisältyvät tietotekniset laitteet ja
virtuaaliset ympäristöt, mutta niillä toteutettu toiminta voi sijoittua muihinkin toimintaympäristön alueisiin. Hyväksi koetussa fyysisessä toimintaympäristössä tilat ovat sopivan avoimia, valoisia ja ne kannustavat ja houkuttelevat
lasta tutkimaan. Sekä päiväkodin kasvattajilla että lasten vanhemmilla on
selkeä näkemys siitä, että fyysinen ympäristö vaikuttaa lasten kehitykseen ja
oppimiseen (Berris & Miller 2011). On kuitenkin muistettava, että aikuisten
ja lasten kokemukset samasta fyysisestä tilasta saattavat poiketa merkitsevästi
toisistaan (Raittila 2013). Ristiriitaisuuksista huolimatta eri positioista asiaa
lähestyvien näkemykset täydentävät kokonaiskuvaa (Karlsson 2010). Yksilölliseen ympäristöön liittyvät yksilön omat kokemukset ja tulkinnat ympäristön sinänsä neutraaleista ominaisuuksista. Yksilöllinen ympäristö sisältää
myös vuorovaikutuksen päiväkodin vertaisten ja aikuisten kanssa. (Raittila
2013.) Yksilöllinen ympäristö kiinnittyy fyysiseen ympäristöön, josta tulkinnat tehdään ja johon kokemukset liittyvät (Raittila 2008.) Nuikkinen (2009)
kuvaa yksilöllisesti koettua ympäristöä käsitteellä leikillinen oppimisympäristö, johon sisältyy emotionaalinen aspekti sekä tunne-elämän muokkaamisen
oppiminen. Yhteisöllinen toimintaympäristö käsittää päiväkodin sijainnin
yhteisössään ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sillä on kuitenkin kosketuspintaa sekä fyysisen että yksilöllisen ympäristön kanssa: tietyt fyysiset
ominaisuudet ja tietynlaiset vuorovaikutussuhteet ovat ominaisia juuri päivä
kodille. (Raittila 2013.)
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Toimintaympäristöihin liittyvä tutkimus on painottunut pitkälti koettuun,
yksilölliseen dimensioon (Cleveland & Fisher 2014; Nuikkinen 2009). Fyysisen
ympäristön merkitystä pidetään kuitenkin tärkeänä etenkin tilan käyttäjien
kokemusten kannalta (Cleveland ym. 2014). Tavoiteltaessa erilaisia pedagogisia ratkaisuja fyysisiä tiloja voidaan muokata. Nämä muutokset usein parantavat myös sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. (Nuikkinen 2009.) Sheridan
(2007) esittääkin, että varhaiskasvatuksen kontekstissa pedagoginen laatu
syntyy ihmisten keskinäisissä sekä ihmisten ja esineiden välisissä vuorovaikutussuhteissa. Pedagogiikka on kasvattajan ja lapsen välistä vuorovaikutusta eli
osa koettua ympäristöä. Yksi pedagogisen laadun ulottuvuus on lapsen osallisuus ja aktiivisuus. (Graetz 2006; Sheridan 2007.)
Voidaksemme ottaa lasten mielipiteet ja näkemykset huomioon heitä koskevassa päätöksenteossa, on meidän pyrittävä saamaan lasten näkemykset
selville. Lapset itse ovat omien kokemustensa parhaita tuntijoita ja aikuisen
tehtävä on saada lapsi kertomaan ajatuksensa ja ymmärtää, miten esimerkiksi
oppimisympäristöä tulisi lapsen mielestä kehittää. (Honkanen, Poikolainen &
Karlsson 2018.)

Tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida lasten tutkimushuoneeseen
ehdottamia tutkimuskohteita, -välineitä ja -menetelmiä. Lisäksi analysoidaan
sitä, miten lasten ehdotukset sijoittuvat pedagogisen toimintaympäristön dimensioille. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Millaisia asioita ja ilmiöitä lapset haluavat tuoda tutkittavaksi tutkimushuoneeseen?
2. Millaisin tutkimusvälinein ja -menetelmin lapset haluavat lähestyä tutkittavia kohteita?
3. Miten tutkimuskohteet, välineet ja menetelmät sijoittuvat fyysiseen,
yksilölliseen ja yhteisölliseen pedagogiseen toimintaympäristöön?
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Menetelmä
Tämän tutkimuksen kohteena ovat lasten ehdotukset tutkimuksen kohteista,
tutkimusvälineistä ja tutkimisen tavoista. Tutkimuksen aineisto on kerätty
pohjoiskarjalaisessa päiväkodissa, jossa on usean vuoden ajan ollut käytössä
tutkimushuone. Tutkimuksen alkaessa huoneen varustuksena oli mikroskooppeja, astioita, kyniä, kirjoja, suurennuslaseja ja kasveja. Huoneessa oli
aiemmin tutkittu muun muassa pihalla kasvatettuja herneitä ja mansikoita
sekä pihalta löytyneitä kiviä ja puun osia. Tutkimushuoneesta johti ovi talvipuutarhaan, joka oli vielä tyhjä. Päiväkoti päätti varustella tutkimushuoneensa monipuolisemmaksi ja aloittaa samalla talvipuutarhan varustelun. Lapset
haluttiin mukaan tutkimushuoneen suunnitteluun ja heidän käsityksiään
tutkimushuoneen varusteista kerättiin pyytämällä heitä piirtämään toiveiden
mukainen tutkimushuone ja kertomaan piirustuksen sisältö videokameralle.
Tutkimukseen osallistui 35 lasta, jotka olivat iältään 2–5-vuotiaita. Aineisto
kerättiin loka–marraskuussa 2019. Tutkimusaineistona ovat lasten piirrokset
tutkimushuoneesta. Aineistoa kerättiin myös osallistuvaa observointia eli havainnointia käyttäen niin, että tutkija tallensi lasten piirroksiin liittyvän kerronnan ja nimesi sen avulla piirroksessa esiintyvät elementit. Onkin tavallista, että lapsilta kerättävään tietoon ja sen taltioimiseen liitetään lasten omien
tuotosten ohella nauhoitusta tai videointia sekä aikuisen järjestämiä tilanteita
(Karlsson 2012; Nabors 2013). Tässä artikkelissa analysoidaan piirroksia, joihin on nimetty elementit lasten kerronnan mukaisesti.
Heti piirtämistuokion alussa havainnoitsija esittäytyi lapsille ja kertoi tutkimuksen tarkoituksesta. Tehtävänanto oli seuraava: ”Suunnittele unelmien
tutkimushuone”. Piirtämisen alussa lapsille esitettiin konkreettinen kysymys:
Mitä voisi tutkia ja mitä tavaroita tarvitaan tutkimiseen? Tehtävänannon ymmärtäminen varmistettiin niin, että lapsia rohkaistiin kysymään piirustustuokion aikana. Lisäksi kyseisessä päiväkodissa on perinteitä luonnontieteen
tuomisesta osaksi toimintaa. Piirustustuokioiden kesto oli 20–60 minuuttia
ja tuokioiden ajankohta päivän kulussa vaihteli. Tutkijat tavoittelivat kaikkia
lapsia piirtämään muutaman hengen ryhmissä, mutta päiväkodin arjen sujuvuus edellytti tutkijoilta tässä joustoa ja jotkut lapset päätyivät piirtämään
yksin.
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Piirtäminen voidaan nähdä kielellisen ilmaisun kehitysvaiheena, jota lapsi käyttää ennen kirjoitustaidon oppimista. Lapset piirtävät ennalta tuntemiaan asioita ja yksityiskohtia ilman, että huolehtivat niiden oikeellisuudesta. (Anning & Ring 2004.) Piirustuksen teon aikana lapsi voi muuttaa aihetta
ja suunnitelmaa esimerkiksi vahingon vuoksi. Kuva muistuttaa lasta jostain
muusta, kuin hän ensin tarkoitti ja näin kuvan elementtien merkitys voi äkisti
muuttua. (Jolley 2010.) Piirroksia analysoitaessa on syytä pitää mielessä lapsen
kehittymässä oleva motorinen taitavuus (ks. Dyson 1993) ja usein lapsen oma
sanallinen kerronta piirroksen sisällöstä on tarpeellinen. Kuviossa 1 on esimerkki piirustuksesta, jonka sisällön ymmärtäminen ilman selitystä on mahdotonta. Kuviossa 2 on saman piirustuksen versio, jossa elementit on nimetty
lapsen kertoman mukaisesti.

Kuvio 1. Lapsen piirustus tutkimushuoneesta.
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Kuvio 2. Piirustus, jossa elementit on nimetty lapsen kertoman mukaisesti.
Lapsen piirroksen analysointi tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden havaita lapsen kehittyvää käsitystä itsestään, merkityksellisistä läheisistä sekä paikoista
(Anning ym. 2004). Tässä tutkimuksessa analysoitiin lasten nimeämiä tutkimushuoneeseen liittyviä elementtejä ja haluttiin saada tietoa siitä, mitä asioita
lapset liittävät tutkimuksen tekemiseen. Piirustusten muita ulottuvuuksia ei
pyritty analysoimaan.
Aineiston keruussa sekä tulosten esittämisessä on huomioitu myös eettiset näkökulmat. Lapsille tarjoutui mahdollisuus tuoda esiin oma näkökulma piirrosten ja kerrontavideoiden avulla. Tutkimuksessa huomioitiin lasten osallistumisinnokkuus sekä tutkijan, lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus.
Tutkimuksessa on vältetty lasten johdattelua ja kerronta päätettiin lapsen toimesta. (Ks. Roos & Rutanen 2014.) Lapsille on kerrottu tutkimuksesta ja heillä
on ollut mahdollisuus kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksesta. Tutkimuksessa on
huomioitu lasten henkilöllisyyden suojaaminen ja suostumukset tutkimuksen
toteuttamiseksi on saatu kaikilta osapuolilta. Lisäksi lapsilla on ollut mahdollisuus kuulla tutkimuksen tuloksista ja hyötyä heidän toiveidensa perusteella
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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rakennetusta päiväkodin tutkimushuoneesta. (Ks. Anning ym. 2004; Jolley
2010; Roos ym. 2014.)

Analyysi
Aluksi videoidut piirrosten selitykset litteroitiin ja selitykset kytkettiin kuviin kirjoittamalla piirustuksiin esineiden ja ilmiöiden nimet. Aineisto anonymisoitiin kirjaamalla piirroksen yhteyteen lapsen ikä ja sukupuoli, muita
henkilötietoja ei kirjattu eikä säilytetty.
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa piirustuksista poimittiin ne elementit,
joita lapset esittivät tutkimuskohteiksi. Päätös tähän luokkaan kuulumisesta
tehtiin joko lapsen oman kerronnan perusteella tai siksi, että esine tai ilmiö
kuuluu perinteisesti luonnontieteen tutkimuskohteisiin. Lapsen oma kerronta
ilmeni joko niin, että tutkija kysyi, mitä huoneessa voitaisi tutkia tai niin, että
lapsi sanoi jonkin esineen olevan nimenomaan tutkimuksen kohde. Tutkimuskohteet jaettiin edelleen elollista ja elotonta luontoa edustaviin alaluokkiin.
Seuraavassa vaiheessa piirustuksista poimittiin tutkimuksen teon välineiksi ja
keinoiksi nimetyt esineet ja asiat. Päätös näihin luokkiin kuulumisesta tehtiin
lapsen oman kerronnan perusteella tai sillä perusteella, että esine oli perinteinen tutkimusväline tai liittyi perinteiseen tutkimuksen tekemisen menetelmään. Välineiden ja menetelmien osalta muodostettiin kolme alaluokkaa:
kokeelliset välineet ja menetelmät, tieto- ja viestintäteknologia sekä kenttä- ja
maastotutkimusvälineet ja menetelmät. Analyysin kolmannessa vaiheessa
tutkimuskohteet, -välineet ja keinot sijoitettiin pedagogisen toimintaympäristön dimensioille taulukon 1 mukaisesti.
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Taulukko 1. Lasten piirroksissa olevien tutkimushuoneen elementtien
sijoittuminen pedagogisen toimintaympäristön dimensioille
Tutkimuselementit
Pedagoginen toimintaympäristö

Tutkimuskohde Tutkimusväline

Tutkimuskeino

Fyysinen

Yksittäiset elolliset ja elottomat kohteet

Yksittäiset
laitteet

Katsominen,
vertaaminen

Yksilöllinen

Kohteet, joihin
liittyy emootioita

Välineet, joihin
liittyy emootioita

Kaverit ja
perheenjäsenet
mukaan

Yhteisöllinen

Lastenkulttuurin hahmot

Lastenkulttuurin hahmot

Luonnon elementtien tuominen sisään

Tulokset
Tutkimushuoneessa tutkittavat asiat ja ilmiöt
Lasten esittämät tutkimuskohteet löytyvät pääosin luonnosta. Elollista luontoa edustivat enimmäkseen kasvit tai niiden osat, mutta diversiteetti ulottui
pienimmistä bakteereista kookkaisiin hedelmiin ja eläimiin (ks. kuvio 3). Lasten mielestä tutkimushuoneessa voidaan tutkia ja kasvattaa kasveja. Lapset
tutkisivat kukkia ja lehtiä ja yksittäisiä nimettyjä kasveja olivat esimerkiksi
voikukka, kaktus ja ruusu. Lapset piirsivät myös erilaisia ravintokasveja ja niiden syötäviä osia kuten hedelmiä (kiivi), marjoja (mustikka, kurkku, tomaatti,
herne) ja epähedelmiä (mansikka). Lisäksi lasten piirroksissa esiintyi vihanneksia. Tutkimushuoneessa voidaan lasten mielestä tutkia myös luonnosta kerättyjä käpyjä sekä oksia (kepit) sekä kasvin lisääntymiseen liittyviä kohteita,
kuten käpyjen sisältämät siemenet.
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Kuvio 3. Tutkimushuoneeseen ehdotettuja tutkimuskohteita.
Tutkimushuoneessa tutkittavista eläimistä lapset käyttivät käsitettä ”ötökät”.
Lasten piirroksissa oli selkärangattomia eläimiä kuten hämähäkki, toukka,
perhonen, mato ja katkarapu. Selkärankaisista oli piirrettynä tai mainittu
kala, kultakala (lemmikkieläin) ja ankka (kotieläin). Tutkimushuoneessa voidaan tutkia myös eliömaailman pienimpiä soluja eli bakteereita, joista lapset
käyttivät nimitystä ”pöpöt”.
Elotonta luontoa lasten piirroksissa edustivat maaperä, vuoret, kivet, ilma ja
vesi. Vesi esiintyi nesteenä, lumena ja pilvinä (ks. kuvio 4). Tutkimuskohteita,
jotka eivät suoranaisesti liittyneet luontoon, olivat lelut sekä lasten tekemät
piirrokset ja maalaukset tutkimushuoneen seinällä. Aurinkokuntaa lasten
piirroksissa edustivat aurinko ja muut tähdet.
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Kuvio 4. Elottomaan luontoon kuuluvia tutkimuskohteita.
Tutkimusvälineet ja -menetelmät, joilla lapset
halusivat lähestyä tutkittavia kohteita
Lasten piirroksissa oli useita erilaisia esineitä ja laitteita, joiden avulla luonnontieteellisiä ilmiöitä voidaan tutkia ja havainnoida. Lasten piirroksissa oli
luonnontieteiden mikro- ja makromaailmaan liittyvää tutkimusvälineistöä:
suurennuslasi, mikroskooppi, erilaiset tutkimuskoneet ja robotit (periskooppi), lamppu ja paristo, pipetti, ruisku ja kastelukannu.
Lisäksi lapset piirsivät, miten luonnontieteellinen tutkimus tehdään eli miten
luontoa ja ympäristöä voidaan tutkia. Piirroksissa oli esimerkiksi havaintojen
kirjaamiseen liittyvät kynä, kirja ja tietokone. Kasvatuskokeisiin liittyviä välineitä olivat esimerkiksi multa ja kastelukannu. Kokeellista työskentelyä mallinsivat lasten piirroksissa olevat työpöydät, säilytystilat (laatikot) ja purkit.
(Kuvio 5.) Lisäksi lapset piirsivät suojavaatteita ja -välineitä, joita käytetään
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tutkimuksissa; käsineet, valkoiset suojavaatteet, kypärä ja kengät. Tieteellisiin
ilmiöihin tutustuttiin myös leikkivälineiden kuten robottien avulla.

Kuvio 5. Kokeelliseen työskentelyyn liittyviä välineitä lasten piirroksissa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että lasten piirroksissa esiintyneet tutkittavat
asiat, ilmiöt, välineet ja menetelmät mahdollistivat luonnontieteiden perustaitojen sekä luonnontieteellisen tiedon analysoinnin ja tulkitsemisen.
Tutkimushuoneen elementtien sijoittuminen
pedagogisen toimintaympäristön dimensioille
Lapset nimesivät 51 erilaista tutkimuskohdetta, joiden tulkitsimme kuuluvan
fyysiseen toimintaympäristöön. Useita mainintoja saivat esimerkiksi herne,
kukka, hämähäkki ja kala. Lapset ehdottivat hyvin monipuolisesti erilaisia
tutkimuskohteita, jotka löytyvät luonnosta. Näitä he luettelivat piirroksistaan
ripeasti ilman muuta ympäröivää puhetta. Fyysiseen toimintaympäristöön sijoittui myös lukuisia tutkimusvälineitä, kuten suurennuslasi, mikroskooppi,
purkkeja, taskulamppu, ruisku ja tutkimuskone. Välineitä tunnistimme 22
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kappaletta ja tutkimuskeinoja löysimme seitsemän. Tutkimuskeinot sisälsivät
ajatuksen siitä, mitä ja miten mainittua tutkimusta tehdään tai välinettä käytetään. Lasten näkemysten mukaan kastelukannulla kastellaan ja kameralla
kuvataan. Kuvata voidaan myös piirtämällä.
Yksilölliseen toimintaympäristöön sijoitimme sellaiset tutkimuksen kohteet,
välineet ja keinot, joihin lapset liittivät emootioita. Lapset toivat esiin kauhua
ja ihastusta toivomiaan esineitä tai ”olioita” kohtaan. Tällaisia tutkimushuoneen kauhua tai pelkoa herättäviä elementtejä olivat esimerkiksi kauhuötökkä, hirviö ja huutava sammakko. Lempivärit ja rakkautta miettivä hämähäkki
taas edustivat positiivisia tunteita herättäviä tutkimuskohteita. Tähän luokkaan kertyi kaiken kaikkiaan kahdeksan kohdetta. Yksilöllisiä, emootioita herättäviä tutkimusvälineitä löysimme neljä, hirviö oli mainittu sekä kohteena
että tutkijana, positiivisia tunteita herätti sydämenmuotoinen purkki. (Kuvio
6.) Tutkimusmenetelminä, joihin liittyi yksilöllinen ja emotionaalinen kokemus, lapset mainitsivat perheenjäsenet ja kaverit, joiden kanssa voisi tutkia.
Vaikka erilaisia mainintoja oli vain kolme, äiti, sisko ja kaveri, esiintyi tämä
ulottuvuus usean lapsen piirustuksissa. Ne yksilölliseen ympäristöön liittyvät
elementit, jotka olisivat kenties selvinneet lasten kerronnan tarkemmassa analyysissä, jäivät tässä tutkimuksessa tunnistamatta.
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Kuvio 6. Piirustus, jossa tutkimushuoneen elementteihin on liitetty emootioita.
Yhteisölliseen toimintaympäristöön sijoitimme lastenkulttuurin hahmot ja
luonnonilmiöt, joita lapset halusivat tuoda tutkimushuoneeseen. Tutkittaviksi kohteiksi toivottiin erilaisia leluja sekä ninjoja ja Batman. Tutkimusta
tekemään toivottiin myös ninjoja sekä Nalle Puh. Tutkimuksen suorittamisen tavaksi ulkopuolisesta yhteiskunnasta lapset ehdottivat tuotavaksi lintuja,
joita ei saa kiinni sekä nurmikkoa ja rantahiekkaa. Varsinaisia elementtejä tai
ilmiöitä, joiden olisi voitu tulkita sijoittavan päiväkotiympäristöä suhteessa
ympäröivään yhteiskuntaan, oli piirustuksista haasteellista tavoittaa. Päädyimme näihin, koska näiden voidaan sanoa edustavan sellaisia lapsia kiinnostaneita ilmiöitä, joita he tuntevat muista ympäristöistä, ja joita he ehdottivat tuotavaksi osaksi uutta rakennettavaa ympäristöä. Yhteisöllisiä elementtejä
kertyi kuhunkin luokkaan neljä kappaletta.
Kvantifioinnin perusteella voimme sanoa, että lapset tuottivat runsaasti toiveita ja ehdotuksia fyysiseen toimintaympäristöön ja etenkin tutkittavien esi-
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neiden ja asioiden luokkaan. Yhteisölliseen ympäristöön liittyviä mainintoja
oli aineistossa vähän.

Pohdinta
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, mitä asioita lapset ehdottavat tuotavaksi päiväkodin tutkimushuoneeseen ja miten tutkimushuoneen elementit
sijoittuvat pedagogisen toimintaympäristön dimensioille. Tutkimushuoneessa
tutkittavissa asioissa ja ilmiöissä on nähtävissä lapsen oma lähiympäristö ja
erityisesti elollisen luonnon ja sen ilmiöiden tutkiminen. Luonnontieteellisiin
ilmiöihin tutustutaan kokeellisin menetelmin esimerkiksi kasvien kasvattamisen avulla. Lisäksi lasten piirroksissa oli havaittavissa eliöiden rakenteen ja
osin myös toimintojen kuvailemista sekä eliölajien, erityisesti eläinten tunnistamista. Aikaisempien tutkimusten mukaan pienet lapset ovat sekä kiinnostuneempia että osaavampia eläimiä koskevista aiheista kuin kasveja koskevista
aiheista (ks. Anderson, Ellis & Jones 2014).
Tulosten perusteella voidaan todeta, että lasten suunnittelema tutkimushuone
sekä siellä tutkittavat ilmiöt ja tutkimusvälineet toteutuessaan tukevat lapsen
luonnontieteiden oppimisprosessia. Lasten piirtämien tutkimusvälineiden ja
lasten esille tuomien menetelmien avulla on mahdollista tehdä luonnontieteille ominaisia hypoteeseja, havainnointia, mallintamista ja soveltamista (ks.
Greenfield ym. 2009; Marian ym. 2017; Tu 2006). Huomionarvoista on se, että
esimerkiksi mittaamiseen, kenttä- ja maastotyöskentelyyn liittyvät välineet
puuttuvat piirroksista, mutta suojavälineet ja -varusteet on piirretty. Tätä tulosta voi osaltaan selittää se, että nämä välineet ja menetelmät eivät ehkä olleet
lapsille tuttuja vaikka mittaaminen on kuitenkin olennainen osa luonnontieteiden opetusta (ks. Greenfield ym. 2009). Kenttä- ja maastotyöskentelyvälineistön puuttumista selittänee osin sekin, että elollinen luonto, esimerkiksi
perhoset ja kukat, on tuotu lasten piirroksissa tutkimushuoneen sisälle. Suojavarusteiden ja -välineiden piirtäminen viitannee aikaisempiin kokemuksiin.
Lasten piirtämä tutkimushuone, siellä olevat välineet ja tutkimisessa käytettävät välineet sekä lasten piirtämät lelut mahdollistavat myös leikin, jossa toteutetaan luonnontieteille luontaista tutkivaa toimintaa (Bulunuz 2013; Inan
ym. 2015; Marian ym. 2017; Opetushallitus 2018; Tunnicliffe ym. 2020; 224;
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Vartiainen 2016). Sen sijaan tutkimustöiden esittelyä, jakamista tai tieto- ja
viestintäteknologiaa tule juurikaan esille lasten piirroksissa.
Tutkimukseen osallistuneessa päiväkodissa on luonnontieteiden opetukselle
ja oppimiselle annettu tarkasti määritelty fyysinen ympäristö – tutkimushuone. Tutkimuksen tulosten mukaan koetussa sekä yhteisöllisessä toimintaympäristössä tuli esille vahvasti tunne- ja arvolataus sekä leikkiminen, jotka ovat myös olennainen osa luonnontieteiden oppimista (ks. Inan ym. 2015;
Tunnicliffe ym. 2020). Luonnontieteiden toimintaympäristöjen suunnittelussa
ja kehittämisessä sosiaalisen toimintaympäristön huomioiminen olisi tärkeää
(Roos 2015). Kasvattajan vastuulle jää myös kytkösten luominen ympäröivään
yhteisöön, eli päiväkodin paikantaminen lasten kokemusmaailmassa erityiseksi toimintaympäristöksi yhteiskunnan sisällä. Näin toimintaympäristön
suunnittelulla on mahdollista vahvistaa lasten keskinäistä luonnontieteiden
oppimiseen liittyvää toimintaa, mutta niin että aikuinen on mukana.
Lasten piirrosten ja kerronnan kautta on mahdollista löytää uusia näkökulmia
siihen mitä, miten ja miksi opettaa luonnontieteitä. Vartiaisen (2016) mukaan
yksi luonnontieteiden toimintaympäristöjen suunnittelun ja kehittämisen toimintatapa on ohjattu tutkimuksellinen toiminta, jossa tehtävä tulee kasvattajalta, mutta lapsi saa päättää itse ainakin osasta tutkimusvälineistä ja menetelmistä. Kasvattajan tehtävä on tarjota oppimisen tukea. Lisäksi kasvattajan
tehtävä on tarjota lapselle kokemuksia, motivoida ja kannustaa, mikä tarkoittaa myös arkikokemusten sanoittamista luonnontieteen termein. Kasvattajan
on siis todennäköisesti valittava, millaisissa asioissa päätös voidaan tehdä lasten ehdotusten perusteella ja milloin lasten ehdotuksia on täydennettävä luonnontieteiden opetuksen kannalta olennaisilla elementeillä.
Luonnontieteiden oppimisympäristöjä, jotka tukevat lapsen tutkimuksellista
luonnontieteiden opiskelua sekä tutkimisen taitojen harjoittelua, on kehitetty
päiväkoteihin suhteellisen vähän (mm. Vartiainen 2016). Näin tämän tutkimuksen tulokset antavat arvokasta tietoa siitä, miten tutkimushuoneen suunnittelun avulla voidaan löytää lapsia kiinnostavia luonnontieteiden oppimisen
kohteita ja ilmiöitä, joista lapset pystyvät itse hankkimaan oman toimintansa kautta vastauksia. Oppimisympäristöjen suunnittelun näkökulmasta arvioituna lasten toivomat tutkimusvälineet ovat edullisia ja helppokäyttöisiä.
Luonnontieteilijän näkökulmasta lasten ehdottamat elementit ovat kuitenkin
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yksipuolisia ja oppimisen ja kehityksen kannalta olennaisia elementtejä jää
puuttumaan (ks. Greenfield ym. 2009; Patrick ym. 2009). Kasvattajan onkin
syytä kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja täydentää sitä siltä osin, kuin se
lasten ehdotuksissa jää puutteelliseksi. Olisiko esimerkiksi mittaamiseen liittyvän tutkimusvälineistön tai ihmisen biologiaan liittyvän välineistön avulla
mahdollisuus laajentaa tutkimushuoneessa tapahtuvia luonnontieteellisiä tutkimuksia tai leikkiä?
Lasten tuottama aineisto ja aineistolähtöinen analysointi olivat tutkimuksen
lähtökohtia. Lasten piirrosten monikerroksellisuus todentui yksittäisen lapsen
piirroksen sisällä sekä eri lasten välillä. Aineistolähtöisessä analyysissä jäi tilaa
lapsen ilmaisulle, mutta teoriaohjaava näkökulma ja analysointitapa oli perusteltu toimintaympäristöjen monipuolisuuden varmistamiseksi. On kuitenkin
huomioitava, että piirrosten analysoinnissa tutkijan on tehtävä selkeä päätös
siitä, että hän uskoo tulkitsevansa piirrosten elementtejä oikein (vrt. Bland
2012). Tässä tutkimuksessa piirrosten osat analysoitiin tutkimusprosessiin
liittyviksi (tutkimuskohde, -väline tai -menetelmä), vaikka ei tiedetty, oliko
jonkun elementin tarkoitus olla vaikkapa vain koristeena. Tällaisen tutkijan
käyttämän tulkintatavan (fit-for-purpose) tarkempi tutkiminen toisikin lisää
luotettavuutta analyyseihin ja tulkintoihin (Sharp 2012).
Tutkimuksessa rakentuva tutkijoiden tulkitsema toimintaympäristö on kontekstisidonnainen eikä ole siksi suoraan yleistettävissä. Aineiston keruussa,
analyysissä ja tuloksissa on kuitenkin yhdenmukaisuutta aikaisempien tutkimusten kanssa (Roos 2015; Roos ym. 2014). Tutkimuksen aineisto on kuvattu
tarkkaan ja suorat aineistonäytteet tuovat lasten omaa ääntä kuuluviin. Lapset
kuvasivat todellista maailmaa ja sen tapahtumia, mutta mukana oli myös tunne- ja arvolatausta. Pedagogisten toimintaympäristöjen elementtien tunnistaminen lasten piirroksista oli haastavaa ja voitiin todeta, että tarvitaan menetelmällisesti monipuolisempaa tutkimusotetta tämän aiheen tavoittamiseksi.
Jatkossa olisikin kiinnostavaa selvittää, miten lapset paikantavat päiväkodin ja
varhaiskasvatuksen osaksi muita ympäristöjä.
Tutkimuksen tarve on noussut aidosti olemassa olevasta haasteesta. Näin
tutkimuksen tulokset antavat suuntaviivoja siihen, miten luonnontieteitä
olisi mahdollista opettaa varhaiskasvatuksessa ja miten varhaiskasvatuksen
oppimisympäristöjä voidaan rakentaa yhdessä lasten kanssa tutkimukseen
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osallistunutta päiväkotia ja lapsia yleisemmällä tasolla. Tutkimuksen tulokset
vastaavat myös Vartiaisen (2016) esittämään tarpeeseen löytää sellaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä, jotka kiinnostavat lasta ja joissa lapset pystyvät itse
hankkimaan oman toimintansa kautta vastauksia. Lasten piirustukset ja kerronta tuovat esille lapsille merkityksellisiä ja heitä kiinnostavia asioita, joihin
kasvattajat voivat tarttua kasvatustyössään.
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Tiivistelmä
Artikkelissa tutkitaan 5.-luokkalaisten oppilaiden ajatuskarttoja ja sitä, miten
ajatuskarttaa laaditaan oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ympäristöopin oppitunnilla. Aineistona on oppilaiden muistinvaraisesti tuottamia ajatuskarttoja aiheesta Eurooppa sekä videotallenne yhden oppilaan työskentelystä.
Aineistoja analysoidaan ajatuskartta-analyysin ja multimodaalisen keskusteluanalyysin keinoin. Tutkimuksesta selviää, että oppilaiden ajatuskartoissa
näkyy ympäristöopille ominaista monialaisuutta. Ajatuskarttojen sisällössä
painottuu ihmismaantieteellinen näkökulma, mutta luonnonmaantieteellinen
tieto näyttäytyy sirpaleisena. Yhden oppilaan työskentelyn mikroanalyysin
avulla syvennämme näkemystä siitä, miltä episteeminen ponnistelu tehtävän
äärellä näyttää ja miten ajatuskarttatehtävä muotoutuu oppilaiden vuorovaikutuksessa käsitteitä jäsentäväksi toiminnaksi. Artikkelissa pohditaan lopuksi,
millaisia oppimisen tilanteita ajatuskarttatyöskentely tuo esiin ja miten ajatuskarttaa voisi parhaiten hyödyntää opetuksessa.
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Europe for fifth graders. Pupils’ mind maps and the process
of creating them in an environmental studies lesson
Abstract
The article explores mind maps on Europe created by 5th graders (11–12 yearolds) during a lesson in environmental studies. The data consist of mind maps
produced by the students enriched with a close angle video recording of the
production-process of one student. The materials were analyzed by means of
mind map analysis and multimodal conversation analysis. The research shows
that students’ mind maps reflect the multidisciplinary nature of environmental
studies. The content of the mind maps emphasizes the human geographical
perspective, but the biogeographical information appears fragmentary. With
the help of a microanalysis of the work-process of one student, we illustrate
what the epistemic effort at the task looks like and how the mind map task is
shaped into a concept-structuring activity in the students’ interaction. Finally,
the article contributes to understanding the pedagogical affordances of mind
map technique and its applicability in teaching and learning.

Keywords
environmental studies, mind map, classroom interaction
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Johdanto
Ympäristöoppi on alakoulussa opiskeltava oppiaine, joka jäsentyy elämää
eri kulmista hahmottavien tiedonalojen ympärille. Siinä yhdistyy biologian,
maantieteen, fysiikan, kemian ja terveystiedon myötä viisi eri tiedonalaa ja
siten esimerkiksi luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden lähestymistavat.
Monitieteisyys on ympäristöopin vahvuus, koska käsiteltävät asiat ovat osa
oppilaiden elämismaailmaa ja oppilaita ympäröiviä ilmiöitä käsitellään monesta näkökulmasta. Viisi tiedonalaa antaa mahdollisuuksia esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Toisaalta monitieteisyys
on myös opetuksen haaste. Joku tiedonaloista tai sen osa-alueista voi jäädä
vähemmälle huomiolle toisen painottuessa, eivätkä tiedonalojen käsitteetkään
ole aina ongelmattomasti yhteen sovitettavissa (ks. Cantell 2015).
Käsitteiden oppimisen sekä arkitiedon ja tieteellisen tiedon suhdetta siinä on
tutkittu Suomessakin erityisesti luonnontieteiden opetuksen kontekstissa.
Luonnontieteiden opetuksen kannalta haastavana on pidetty muun muassa
käsitteiden paljoutta ja niiden muodostamien hierarkkisten verkostojen hahmottamista (mm. Aksela, Tikkanen & Kärnä 2012; Mikkilä-Erdmann 2001;
Nokkala & Murtonen 2013; ks. myös Mortimer & Scott 2003). Ympäristöopin
kaltaisessa monitieteisessä oppiaineessa käsitelty ilmiö taas saattaa liittyä
useank in tiedonalan käsitejärjestelmään (Cantell 2015). Oppilaan aiempi tieto
ja kokemus on sekin merkityksellistä oppimisen kannalta: opiskelun kohteena
ovat tiedonalan mukaiset käsitteelliset jäsennykset ja ymmärrys maailmasta,
mutta samaan aikaan oppilailla on myös arkitietoa opiskeltavista ilmiöistä,
mikä saattaa aiheuttaa kitkaa oppimiseen (esim. Meyer & Land 2005; Nikula 2015; 2017; Posner, Strike, Hewson & Gertzog 1982). Oppiminen edellyttää
myös käytössä olevien käsitteiden käyttöä ja esittämistä erilaisissa kirjallisissa
tehtävissä. Ympäristöoppi on oppiaine, jonka parissa oppilas joutuu sekä lukemaan että tuottamaan tietotekstiä eli opettelemaan käsitteiden jäsentämistä
teksteissä ja teksteinä. Tehdessään erilaisia kirjoittamiseen ja lukemiseen, alle
viivaamiseen tai piirtämiseen liittyviä tehtäviä oppilaat harjoittelevat tiedon
käsittelemistä monin eri tavoin.
Opettajan rooli käsitteiden selittäjänä on oppimistilanteessa keskeinen
(Mortimer ym. 2003). Tannerin ja Sahlströmin (2017) alakoululaisia koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että opetellessaan soveltamaan maantieteen
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karttatyöskentelyyn tarvittavia käsitteitä oppilaat eksplikoivat puheessaan
sen, milloin tarvitsevat opettajan tukea käsitteiden ymmärtämiseen. Vieraalla
kielellä oppimisen kontekstissa tehdyissä tutkimuksissa on taas havaittu, että
opettajan oikea-aikainen tuki ja monipuoliset verbaaliset ja multimodaaliset
selitysmenetelmät auttavat oppilaita ymmärtämään opittavana olevan käsitteen (Kääntä & Kasper 2018; Nikula 2017; Slotte & Ahlholm 2017). Tutkimukset ovat kuitenkin usein keskittyneet luokkahuoneessa sellaisiin tilanteisiin,
joissa käsitteen opettaminen on ollut enimmäkseen opettajajohtoista.
Tässä artikkelissa tarkastelemme tilannetta, jossa 5.-luokkalaiset oppilaat toimivat ympäristöopin tunnilla itsenäisesti opettajan antaman tehtävän äärellä.
Opettajan suunnittelemaa tehtävää ja sen toteutumista voi lähestyä esimerkiksi Breenin (1989) mallin mukaan, jossa erotetaan toisistaan tehtävä opettajan
suunnitelmana (task-as-workplan) ja toisaalta tilanteessa toteutuneena prosessina (task-as-process). Opettajan suunnittelema tehtävä toteutuu harvoin
sellaisenaan, vaan esimerkiksi vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden kesken,
luokan tekstikäytänteet ja vaikkapa oppilaiden keskinäinen istumajärjestys
voivat vaikuttaa siihen, miten tehtävä lopulta tehdään (Breen 1989; Coughlan
& Duff 1994; Karvonen 2019, 37, 87).
Tehtävä voi tarjota myös muita kuin opettajan ennakoimia kysymyksiä, joihin
oppilaat orientoituvat. Kun tehtävää tehdessä kehkeytyy tiedon aukkoja, keskeistä näyttäisi olevan puuttuvan tiedon osoittaminen ja toisaalta vertaisten
välinen neuvottelu siitä, kuka tietää ja kenellä oletettavasti on tietoon pääsy
(Jakonen & Morton 2015). Vuorovaikutuksessa on mahdollista nostaa esiin
tietämistä ja tilanteista suhtautumista siihen. Tällaista tietämisen esiin nostamista kutsutaan episteemiseksi asennoitumiseksi (Heritage 2012; Jakonen &
Morton 2015; Tanner & Sahlström 2017).
Tarkastelemme tässä artikkelissa, miten viidennessä luokassa kerrataan Eurooppaan liittyviä tietoja ajatuskartan avulla. Käytämme tässä artikkelissa
oppilaiden tuottamista kartoista nimitystä ajatuskartta, sillä kartat on aineistomme luokkahuonetilanteessa nimetty näin. Aineistonamme on luokan
oppilaiden muistinsa varassa tuottamia ajatuskarttoja sekä videotaltiointi yhden oppilaan ajatuskartan tuottamisesta. Tavoitteenamme on kuvata yhtäältä
ajatuskartoissa hahmottuvaa Eurooppaa ja toisaalta ajatuskartan laatimisen
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prosessia. Lopuksi pohdimme myös, millaisia oppimisen tilanteita ajatuskarttatyöskentely tarjoaa. Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat:
1. Millaisena Eurooppa näyttäytyy viidesluokkalaisten ajatuskartoissa?
2. Miten ajatuskarttaa laaditaan luokkahuonetilanteessa ja osana oppilaiden välistä vuorovaikutusta?

Ajatuskartat Eurooppa-tiedon jäsentäjinä
Eurooppa opittavana aiheena sisältyy ympäristöopissa maantieteen tiedon
alaan. Koulumaantiede sisältää sekä ihmis- että luonnonmaantieteellisen näkökulman, ja siten erilaista tietoa. Kouluopetuksen antama maantieteellinen
tieto voidaan nähdä merkityksellisenä tietona (powerful knowledge) (Young
2014; Young & Muller 2016). Se eroaa arkipäivän kokemuksellisesta tiedosta,
koska se on luonteeltaan tutkimusperustaista, abstraktia ja systemaattista tietoa (Tani, Cantell & Hilander 2020). Merkityksellinen tieto nähdään monikerroksisena, mutta samalla korostetaan ajattelun taitojen kehittämistä (Lambert
2016). Yksittäinen tieto ei Lambertin (2016) mukaan ole maantieteellisen ajattelun kannalta vielä merkityksellistä, vaan tarvitaan erilaisia tiedon tasoja,
jotka yhdessä muodostavat merkityksellisen tiedon kokonaisuuden. Lambert,
Solem ja Tani (2015) ovat määritelleet kolme maantieteellisen tiedon tasoa.
Nämä tasot ovat 1) maantieteellinen tieto, joka sisältää maapallon alueisiin ja
ihmis- ja luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin pohjautuvaa tietoa, 2) maantieteellistä ajattelua edellyttävä suhteellinen tieto, joka tarkoittaa muun muassa
kykyä tarkastella luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta ja 3) vaihtoehtoisten
tulevaisuuksien ajattelu, kriittinen ajattelutieto. (Lambert, Solem & Tani 2015;
Maude 2016; Tani ym. 2020.) Tämän tarkastelun avulla voidaan pohtia tämän
tutkimuksen tuloksista paljastuvia oppilaiden maantieteellisen tiedon ulottuvuuksia.
Oppilaiden maantieteelliseen tietoon vaikuttavat paitsi kouluopetus ja omat
kokemukset, myös muiden ihmisten kokemukset ja median välittämät mielikuvat (Cantell, Rikkinen & Tani 2007). Tani (1995) puhuu myös spatiaalisesti
transsendoituneista mielenmaisemista, joiden avulla pystymme hahmottamaan alueita ja paikkoja, vaikka emme olisi niissä itse käyneetkään. Fakta ja
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fiktio saattavat sekoittua ja syntyy paikkojen ja alueiden imagoita ja stereo
typioita.
Kun oppilas on monenlaisen tiedon ja tiedon lähteen ympäröimä, hän tarvitsee luetun, kuullun, nähdyn tai ajattelussa olevan tiedon käsittelyyn jäsentämisen taitoja. Ajatus- ja käsitekartat ovat laajasti käytettyjä ja tutkittuja
jäsentelyn, oppimisen ja tutkimuksen graafisia tiedonesittämisen menetelmiä
(mm. Eppler 2006; Novak & Cañas 2006; Åhlberg 2013). Ne soveltuvat ympäristöoppiin, jossa opiskelun lähtökohta on oppilaan oma ajattelu ja toiminta
(Juuti 2016).
Graafinen tiedon tuottamisen karttaprosessi vaatii paljon ajattelutyötä (Cowan
2000). Kartan tekijä joutuu pohtimaan tekemistään myös metakognitiotasolla:
mitä tiedän, mitä en ja miten saisin luoduksi erillisistä osista yhtenäisen kokonaisuuden. Metakognitioiden käyttö voi lisätä oppimisen mielekkyyttä (mm.
Kinchin 2000; Maas & Leauby 2005; Wehry, Monroe-Ossi, Cobb & Fountain
2012). Karttatekniikoiden juuret johtavatkin 1960-luvulle, jolloin kehitettiin
mielekkään oppimisen teoriaa (Ausubel 1963). Novakin ja Gowinin (1984)
edelleen kehittämän karttatekniikan mukaan ilmiöiden ja kohteiden havainnointi jo omaksuttujen käsitteiden avulla mahdollistaa uuden tiedon rakentamisen käsitehierarkioiden muotoon ja lisää oppimisen mielekkyyttä. Karttamaiset tuotokset ajattelusta ovat siten looginen ajattelun ja osaamisen tuotos.
Sekä ajatus- että käsitekartassa oppilas joutuu käsittelemään ja muokkaamaan vanhaa ja uutta tietoa sekä jäsentämään ja pohtimaan kokonaisuuksia.
Karttatekniikoissa on kuitenkin myös eroa. Ajatuskartoissa keskeiseen käsitteeseen liittyvät ajatukset kirjataan tai piirretään keskikäsitteen ympärille ja
yhdistetään viivoilla. Käsitekartassa puolestaan käsitteiden välille kehkeytyy
verkosto, jotka nivoutuvat toisiinsa linkkisanojen avulla. Näin käsitekartan
verkostoja voi lukea kuin lauseita. Molempien menetelmien on todettu olevan
tehokkaita ja monipuolisia niin tiedon jäsentämisessä, oppimisessa kuin tutkimuksen tekemisessäkin (mm. Eppler 2006; Rosciano 2015; Sümen & Çalisici
2016).
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Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Tutkimusaineisto on koottu yhdeltä viidennen luokan ympäristöopin tunnilta
syksyllä 2017. Tunnin aiheena on ollut Eurooppa. Aihetta on käsitelty edellisenä vuonna lähinnä Pohjoismaiden ja Baltian osalta, ja nyt luokassa tehdään
kertaustehtävä. Opettaja on jakanut jokaiselle oppilaalle A4-kokoisen paperin,
jonka keskellä on ajatuskartan ydinsana, Eurooppa. Opettaja on kehystänyt
tehtävän nimenomaan kertaustehtäväksi ja myös oppilaan omia kokemuksia
aktivoivaksi. Tarkoitus on kerätä ajatuksia, joita tulee mieleen sanasta Eurooppa; olivat ajatukset sitten koulusta tai jostain muualta. Opettaja on ohjannut
oppilaat työskentelemään itsenäisesti.
Aineistossamme on kaikkien luokassa tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden (20) tekemät ajatuskartat, jotka olemme analysoineet ajatuskartta-analyysin keinoin. Ajatuskartat redusoitiin kvalitatiivisesti eli kartoista taulukoitiin
niissä esiintyvät käsitteet. Käsitteet klusteroitiin teemoittain, jotka edelleen
abstrahoitiin. Ajatuskartta-analyysissä varottiin tekemästä ylitulkintoja. Ajatuskartta-analyysia tukee kartan tekoprosessin videointi, joka paljastaa käsitteiden takana olevaa pohdintaa, käsitteiden piirtojärjestystä, verkostoja ja
käsitteiden hierarkkisuutta.
Toinen aineistomme on yhden kohdeoppilaamme videolle taltioitua työskentelyä ajatuskartan parissa. Kutsumme tässä artikkelissa oppilasta pseudonyymillä Suvi. Videoaineiston analyysissä hyödynnämme multimodaalista keskustelunanalyysiä (Kääntä & Haddington 2011; Mondada 2014, 2018; S idnell &
Stivers 2013). Multimodaalisen keskustelunanalyysin menetelmällä on mahdollista osoittaa, miten osallistujat tuottavat vuorovaikutuksessa merkityksiä,
ymmärtävät toisiaan ja orientoituvat ympäristöönsä paitsi kielellisesti myös
muita modaliteetteja hyväksi käyttäen. Vuorovaikutuksen kontekstiin kuuluvat niin tila, siihen asettuminen kuin eleet, ilmeet, katseet ja itsestään selvästi
puheen sisältö ja sävyt (Mondada 2018). Fyysinen tila rajoittaa sitä, miten osallistujat asettuvat, jotta voivat esimerkiksi katsoa ja manipuloida samoja dokumentteja (Jakonen 2015; Mondada 2014). Myös esineet ja niiden käsittely vaikuttavat siihen, millaiseksi vuorovaikutus muotoutuu (Nevile, Haddington,
Heinemann & Rauniomaa 2014). Tämän moninaisen merkityksenmuodostuksen esiin tuomiseksi hyödynnämme väljästi keskustelunanalyysin litteraatiokonventioita (esim. Hepburn & Bolden 2013; Mondada & Svinhufvud 2016).
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Tässä artikkelissa multimodaalinen keskustelunanalyysi tarjoaa välineet tarkastella erityisesti sitä, miten tietämistä rakennetaan sosiaalisesti ja materiaalisesti. Olemme litteroineet yhden oppilaan työskentelyä vertaistensa kanssa:
miten työskentely etenee ja miten siinä nousee näkyväksi tietäminen ja siihen suuntautuminen, siis episteeminen asennoituminen, niin verbaalisessa
toiminnassa kuin eleiden, ilmeiden ja kehon asentojen sekä saatavilla olevien
materiaalien ja esineiden avulla.

Eurooppa viidesluokkalaisten ajatuskartoissa
Tutkittavien ajatuskarttojen perusteella Eurooppa näyttäytyy pääasiassa maina, alueina ja kaupunkeina eli maantieteellisenä tietona. Tämä viittaa ihmismaantiedemäiseen ajatteluun. Oppilaista 16/20 mainitsi jonkin Euroopan
maan omassa ajatuskartassaan. Kaiken kaikkiaan maita mainittiin yhteensä 15. Oppilaista 14 mainitsi jonkin Pohjoismaan omassa kartassaan. Käsite
Pohjoismaat esiintyi viiden oppilaan kartassa. Yhdentoista oppilaan kartassa
luki Suomi. Baltian maita luetteli kahdeksan oppilasta, ja käsite Baltia esiintyi
viidellä oppilaalla. Yksi oppilaista kirjoitti: tiedän enemmänkin mut en jaksa
luetella (maita). Myös Axia, Bremner, Deluca ja Andersen (1998) ja Wiegand
(1998) havaitsivat, että alakoululaisten Eurooppa on koti- ja naapurimaiden
luettelointia.
Seitsemän oppilasta luetteloi Euroopan kaupunkeja. Niitä mainittiin yhdeksän: Helsinki (3 oppilasta), Tampere (1), Maarianhamina (1), Tukholma (1),
Tallinna (1), Rooma (1), Napoli (1), Pariisi (3), Nizza (3). Samoin seitsemän
oppilasta tiesi, että Eurooppa on maanosa tai manner. Yksi oppilaista on tarkentanut vastaustaan: ei ole maa, Jotkut pienet voivat luulla, että Eurooppa on
maa, vaikka ei ole. Yksi oppilas kirjoitti Euroopan olevan iso, suuri maa. Tämä
olikin karttojen ainoa virhekäsitys, käsitesekaannus tai kirjoitusvirhe.
Yhteiskunnalliset ja matkailuun liittyvät asiat nousivat esille maiden ja kaupunkien luetteloinnin ohella. EU:hun liittyviä asioita mainitsi yhdeksän oppilasta. Näissä kartoissa pelkkä EU mainittiin käsitteenä 13 kertaa. EU-maita
luetteloi kolme oppilasta. Eurot mainitsi kahdeksan oppilasta ja yksi eri maiden rahat. Yhdeksän oppilasta mainitsi matkailuun ja turismiin liittyviä asioita, kuten nähtävyydet, kaupat ja ihmispaljouden. Matkat ovat jääneet mieleen
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kokemuksina (esim. Napoli on lämmin paikka, Tallinna on tylsä paikka). Myös
Converyn, Evansin, Greenin, Acaron ja Mellorin (1997) tutkimuksessa korostuu oppilaiden matkailuyhteys. Kolmessa kartassa kirjoitetaan, että Euroopassa on paljon ihmisiä tai lapsia. Kolme oppilasta mainitsi kielet, yksi kulttuurin,
kaksi karnevaalit ja kaksi oppilasta jalkapallon. Tieteeseen viitaten yksi oppilaista kirjoitti Noobelistit.
Vähemmälle huomiolle jäivät Euroopan luonnonmaantieteeseen liittyvät
asiat. Yksi oppilaista kirjoitti, että Euroopassa on erilaisia elinympäristöjä, ja
yksi, että Euroopassa on hyvät maisemat. Meriä mainitsi viisi ja vuoria neljä
oppilasta. Yhden oppilaan kartassa luki joki. Kuusi oppilasta mainitsi kartassaan ilmaston (Kylmyys (Suomi). Eri lämpötilaisia maita – kylmyys, kuumuus.
Kylmä, meri-, talvisateinen ilmasto). Yksi oppilas kirjoitti Joissain Euroopan
maissa ei sada lunta niinkuin täällä pohjoisessa Suomessa. Kolme oppilasta
mainitsi metsän ja erotteli ne havumetsään ja lehtimetsään. Yksi oppilas mainitsi aron ja tundran. Eläimet mainittiin kolmen oppilaan paperissa ja niistä
erityisesti ihmisen kanssa elävät lajit, kuten koira tai islanninhevoset. Luonnonmaantieteeseen liittyvät käsitteet paljastavat, että oppilailla on olemassa
ympäristöopin käsitteistöä, joka ei välttämättä ole arkikielessä käytettyä. Käsitteiden määrä on kuitenkin varsin vähäinen. Convery ym. (1997) huomasivat
samoin: oppilailta puuttuu tietoa.
Euroopan imagoa kuvailtiin kymmenellä erilaisella adjektiivilla, joista turvallinen ja iso mainittiin molemmat neljä kertaa, muut yksittäin (esim. hieno,
kaunis, pelottava, outo, hassu). Imago voi selittyä spatiaalisella transsendoitumisella. Myös Convery ym. (1997) havaitsivat tutkimuksessaan mediavaikutteita. Ajatuskartoissa ei ollut kuitenkaan viitteitä suhteelliseen tai kriittiseen
ajattelutietoon.
Tutkittavien oppilaiden (20) kartoissa esiintyneiden käsitteiden määrä ja siten
sisältölaajuus vaihtelivat. Viiden oppilaan ajatuskartassa oli yli 20 käsitettä.
Eniten käsitteitä oli kartassa, jossa oli 31 käsitettä. Yhdeksällä oppilaalla oli
puolestaan alle kymmenen käsitettä. 14 oppilaan ajatuskartta oli ajatuskarttamainen, mutta kuuden oppilaan kartassa on piirteitä käsitekarttamaisuudessa
lähinnä hierarkkisuuden näkökulmasta. Tiivistettynä Eurooppa on viidesluokkalaisten mielestä maita, kaupunkeja, matkailukohde ja EU (kuvio 1).
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Eurooppa
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9/20 oppilaista
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matkailuun
liittyviä asioita
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EU:n mainitsi
9/20 oppilaista

Eurot mainitsi
8/20 oppilaista

Kuvio 1. Koonti tutkittujen viidesluokkalaisten Eurooppa-ajatuskartoista,
joissa sisällöllisesti painottuu ihmismaantieteen näkökulma.

Ajatuskartan laatimisen prosessi
Opettaja on ohjeistanut tekemään ajatuskartan yksilötyönä, mutta kohdeoppilaamme Suvi neuvottelee tehtävän teosta useaan otteeseen työskentelyn aikana lähellä istuvien oppilaiden kanssa. Näin tehtävä liukuu yksilötyöstä yhteistyöhön, mikä ei ole luokkahuonetilanteissa mitenkään harvinaista (Jakonen
2015; Juvonen, Tanner, Olin-Scheller, Tainio & Slotte 2019). Opettajan aikoma
toiminta eroaa toteutuvasta prosessista, jossa juuri oppilaiden väliset neuvottelut tekevät mahdolliseksi seurata ajatuskarttaprosessia.
Seuraammekin tässä alaluvussa Suvin ajatuskarttaprosessia yhtenä esimerkkinä niistä valinnoista ja neuvotteluista, joissa Eurooppa hahmottuu juuri maina, matkailuna ja EU:na (kuviossa 1). Suvin valmis ajatuskartta on kirjoitettu
seitsemässä vaiheessa, ja kuusi ensimmäistä kohtaa syntyvät opettajan antaman työskentelyajan puitteissa. Olemme analysoineet jokaisen Suvin ajatuskarttaan tekemän lisäyksen omaksi vaiheekseen, mutta Suvin työskentelyyn
on kuulunut myös aiemman tekstin korjailua. Suvin ajatuskartta on puhtaaksi
kirjoitettuna kuviossa 2.
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Kuvio 2. Suvin valmis ajatuskartta ja kirjoitusjärjestys.
Suvi istuu luokassa pulpettiparinsa vieressä, ja hänen edessään ja takanaan istuu oppilaita, joiden kanssa hän on tunnin mittaan vuorovaikutuksessa. Suvi
alkaa työskennellä opettajan ohjeen myötä itsekseen ja kirjoittaa ensimmäisen
merkinnän (EU, on eurot) (kuvio 2). Tämän jälkeen Suvi kääntyy vierustoverinsa puoleen. Esimerkkimme 1 alkaa tästä kohdasta.
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Esimerkki 1. Manner

Suvi esittää rivillä 1 eiks-alkuisen kysymyksen eiks eeuu, mutta tekee sitten
itsekorjauksen (eurooppa). Hän erottaa vuorossaan kaksi käsitettä toisistaan:
yhtäältä Eurooppa mantereena ja toisaalta EU yhdistyksenä. Suvi piirtää kämmenillään ympyränmallisen liikkeen samalla kuin tuottaa manner-sanaa
painottaen sen ensimmäistä tavua ja konstruoi näin Euroopan mantereena
keskustelussa sekä itsensä että pulpettiparin ulottuvilla olevaksi käsitteeksi.
Suvin kysymys on suuntautunut siten, ettei hän niinkään tuo esiin tietämättömyyttään ja varsinaisesti kysy vaan ennemminkin olettaa vierustoveriltaan
samanmielisyyttä. Tämäntapaiset kieltoverbillä alkavat mutta muilta elementeiltään myönteiset vaihtoehtokysymykset suuntautuvat kysyttävän paikkansapitävyyteen ja olettavat keskustelukumppanin vahvistavan myönteisen
vaihtoehdon (Hakulinen ym. 2004, 1602–1603). Vierustoveri ei kuitenkaan
vahvista Suvin esittelemää jakoa Euroopan ja EU:n välillä vaan asemoi itsensä
vääräksi vastaanottajaksi kysymykselle (älä multa kysy, r. 4), jolloin Suvi muotoilee perustelun omalle käsitykselleen (r. 5–6).
Episteemisen asennoitumisen näkökulmasta esimerkissä 1 Suvi osoittaa sekä
tietävää että episteemisesti epävarmaa asemoitumista. Ehdottamalla rivin 1
kysymyksellä omaa tulkintaansa Euroopan ja EU:n käsitteiden suhteesta ja
rivien 5–7 perustelulla Norjan asemasta Suvi asemoi itsensä ainakin jonkin
verran asiasta tietäväksi. Toisaalta tämän jälkeen rivillä 6 seuraa tauko, eikä
vierustoveri reagoi Suvin kantoihin. Tauon jälkeen Suvi esittää varauksen tietonsa varmuusasteen ilmauksella ainaki mun mielest, jolla osoittaa siten, että
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asiaintilasta voisi olla muutakin mieltä (ks. Rauniomaa 2007). Vierustoverinsa
Suvi taas asemoi mahdollisesti tietäväksi, koska hän suuntaa kysymyksensä
tälle. Vierustoveri puolestaan osoittaa, ettei ole kysymyksen vaatiman tiedon
suhteen käytettävissä. Esimerkissä 1 rakentuu näin episteeminen epäsymmetria Suvin ja hänen vierustoverinsa välille. Jatkamalla asian käsittelyä Suvi kuitenkin osoittaa orientoituvansa tehtävään ja tietoon yhteisenä.
Suvi kääntyy takaisin paperinsa puoleen ja kirjaa käsitteen manner karttaansa.
Samanaikaisesti opettaja antaa koko luokalle suunnatun tarkentavan ohjeen
tehtävän tekemisestä nimenomaan ajatuskarttana (r. 9–11). Opettaja kutsuu
ohjeellaan myös oppilaiden omia, kokemusperäisiä tietovaroja eikä niinkään
pelkkää muistinvaraista tiedonalatietoa. Suvi jatkaa itsenäistä työskentelyään
tarkentamalla äskeistä ajatustaan (r. 14). Myös tässä vaiheessa Suvi ilmentää
episteemistä asennoitumistaan aiheeseen – hän merkitsee kysymysmerkin tekemänsä kolmen, mahdollisesti EU:n ulkopuolisen maan listan perään.
Työskenneltyään vielä jonkin aikaa Suvi nostaa kynän paperista, taputtaa paperiaan toisella kädellään. Hän myös kääntyy jälleen vierustoverinsa puoleen.
Esimerkki 2 jatkuu tästä.
Esimerkki 2. Ei keksi.

Esimerkin 2 alussa Suvi evaluoi oman prosessinsa etenemistä: tehtävän tekeminen ei suju toivotulla tavalla (ää ei keksi, r. 1). Vierustoveri vilkaisee Suvin
paperia ja arvioi Suvilla olevan yllättävän paljon merkintöjä (r. 3). Suvi laskee
sormilla paperia osoittaen, että hänellä on kolme kohtaa. Tämän jälkeen Suvi
esittää merkinnöistään arvion, jonka mukaan kaikki on melkein samaa (r. 4).
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Aiempi keksiminen ei siis näyttäydy riittävän menestyksekkäänä. Vaikka Suvi
osoittaa ymmärrystä siitä, että hänen merkintänsä liittyvät samaan ilmiöön,
Suvin mainitsema keksiminen näyttäytyisi kuitenkin oppilaan omana arvioina onnistuneena toimintana ennemminkin silloin, kun kirjataan uusia eikä
aiempaa tarkentavia ajatuksia.
Suvi ja hänen vierustoverinsa käyvät litteraatista poistetun lyhyen keskustelun Pohjois-Euroopan ja EU:n välisestä suhteesta, jonka jälkeen Suvi aloittaa
pienen tauon jälkeen vielä uuden puheenaiheen kysymällä, onko Ruotsi EU:n
jäsen (r. 17). Myönteinen verbialkuinen vaihtoehtokysymys hakee tietoa ja
sisältää vähemmän oletuksia kysytyn vahvistettavuudesta kuin kieltoverbi
alkuinen kysymys (Hakulinen ym. 2004, 1597–1601). Vierustoveri vastaa Suvin kysymykseen ilmaisemalla, ettei tiedä (r. 18). Seuraa tauko, jonka jälkeen
lähistöllä istuva toinen oppilas esittää aiheeseen liittyvän väitteen muiden
maiden EU-jäsenyydestä. Suvi hyväksyy oppilastoverin väitteen tutuksi tiedoksi (semmä tiiän, r. 21) mutta esittää myös, ettei vastaus ole riittävä. Tämän
näkemyksen varmuutta Suvi lieventää ilmaisulla mun mielest. Esimerkistä 2
voi havaita, että erityisesti Suvi rakentaa tehtävää yhteiseksi, vaikkei vierustoveri tartu mahdollisuuteen jakaa tietoa.
Keskustelu ei enää jatku, vaan Suvi kääntyy oman paperinsa puoleen ja muotoilee uuden merkinnän (r. 24). Tämän jälkeen Suvi naputtelee kynällä paperiaan ja alkaa hetken kuluttua uudelleen kirjoittaa. Esimerkki 3 alkaa tästä
kohdin.
Esimerkki 3. Pelkkää samaa
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Jatkettuaan ajatuskarttaansa (r. 1) Suvi nostaa taas kynänsä ja naputtaa sormillaan paperia, heiluttaa kynää ja piirtelee kevyitä viivoja paperiin – hänen
eleistään voidaan päätellä, että tehtävän kirjoittamisvaihe ei etene. Vierustoveri ja Suvi käyvät lyhyen vuoropuhelun, joka ei ole kunnolla äänityksessä kuultavissa. Tämän jälkeen Suvi huokaisee ja osoittaa paperiaan ja arvioi jälleen
tuotostaan (r. 5). Oppilastoveri tekee korjausaloitteen mitä, ja Suvi muotoilee
osittain uudelleen arvionsa: nää on pelkkää samaa (r. 7). Oppilastoverin vastaus ei ole kuultavissa, mutta Suvi jatkaa esittämällä näkemyksensä Ruotsin
kuulumisesta EU:hun ja perustelut näkemykselleen (r. 9–12). Suvi esittää näkemyksensä ensin epävarmana kehystämällä sen mielipiteekseen (mun mielest) ja aluksi itsekorjauksella jopa eksplikoi, ettei tiedä asiaa (r. 9). Tämän jälkeen hän kuitenkin jatkaa esittelemällä perustelun siitä, ettei valuutta määritä
EU:hun kuulumista. Tämän perustelun Suvi esittää ehdottavana ja myönteistä
responssia olettavana eikö-kysymyksenä (eiks r. 12). Tässä vaiheessa opettaja
ilmoittaa, että tehtävään varattu aika alkaa loppua.
Esimerkeistä 1–3 näkyy, miten etenkin Suvi orientoituu yksilötyöksi suunniteltuun tehtävään osin yhteisenä tiedon kertaamisena. Jo ensimmäisten omien
merkintöjensä jälkeen Suvi avaa keskustelun vierustoverinsa kanssa kahden
Eurooppaan liittyvän käsitteen suhteesta ja siten tuo esille puuttuvan tiedon.
Näin luokassa toteutuvassa tehtävässä orientoidutaankin yhteistyöhön (Breen
1989). Suvi asemoi itsensä yhtäältä tietäväksi esittämällä paitsi omia tulkintojaan asiantiloista myös erilaisia perusteluehdotuksia näkemyksiinsä mutta
esittää myös erilaisilla varauksilla (mun mielestä, ehkä) epävarmuuttaan. Erityisesti ilmaisulla mun mielestä Suvi osoittaa, että hän tulkitsee esittämänsä
näkemykset sellaisiksi, joista potentiaalisesti voidaan esittää myös vastakkaisia näkemyksiä, ja kehystää näin tulkitsevansa keskustelutilanteen alttiiksi
mielipiteenvaihdolle (Rauniomaa 2007). Esittämällä suoria, tietoon liittyviä
vaihtoehtokysymyksiä (onks ruotsi eeuussa), hän tarjoaa asian vertaiselleen
vahvistettavaksi. Toisilleen suunnatuilla kysymyksillä oppilaat asemoivat toisiaan potentiaalisesti tietäviksi ja rakentavat yhteistä näkemystä aiheesta.
Esimerkeistä voidaan tehdä päätelmiä myös siitä, millaiseksi tehtävän tavoite mielletään. Suvi evaluoi kahdesti oman edistymisensä tavoiteltua vähäisemmäksi, koska hänen tekemänsä merkinnät liittyvät samaan asiaan. Täksi
samaksi asiaksi on pääteltävissä Euroopan unioni, sen toimintakäytänteet ja
jäsenvaltiot. Suvin ja vierustovereiden neuvottelut käsittelevät juuri näitä ai44
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heita, ja tällainen yhden aihealueen tarkempi käsittely ei siis Suvin arvion mukaan täysin täytä tehtävän tavoitetta. Koska opettajan sekä alussa että tehtävän
kuluessa koko luokalle osoitetussa ohjeistuksessa painottuu monipuolinen
ajattelu, jossa tiedonalatietoa ei eksplisiittisesti edellytetä, on mahdollista ajatella, että Suvinkin tavoite on mahdollisimman monta eri puolta esiin nostava
ajatuskartta. Tällaista tulkintaa tukee se, että ajatuskarttojen yhteisen käsittelyn vaiheessa Suvi lisää omaan karttaansa kaksi viimeistä merkintää: fudis ja
Mestarien liiga.
Huomionarvoista on myös se, että Suvi osoittaa tehtävää tehdessään tehtävän
etenemisen olevan välillä hidasta tai tahmeaa. Kun merkintöjen tuottamisen
välillä on pidempiä taukoja, hän suoristautuu, heiluttelee kynää tai naputtaa
paperia. Vierustovereiden on mahdollista tulkita tällaiset eleet siten, että Suvin itsenäinen työskentely on keskeytynyt ja hänelle on mahdollista puhua
(Juvonen ym. 2019; Szymanski 1999). Kun Suvi tekee vertaiselleen tiettäväksi,
ettei työ suju, hän ilmaisee asennetta paitsi omaan tietämiseensä myös itse
prosessia kohtaan. Keholliset ja verbaaliset asennoitumista osoittavat vuorovaikutuksen keinot viestivät, että Suvi orientoituu tekemiseen samanaikaisesti
etenevänä luokkahuoneen aktiviteettina (Jakonen 2015; Szymanski 1999).
Yhteenvetona esittämästämme Suvin työskentelyn analyysistä voi todeta, että
Suvi ja hänen lähellään istuva vertaisryhmänsä orientoituvat ajatuskarttaan
tiedonalan tietoa edellyttävänä yhteisenä tehtävänä. Siinä puuttuvaan tietoon
etsitään vastauksia ja toisaalta pidetään tiedon paikkansapitävyyden arviointia merkityksellisenä. Kertaamiseen liittyvästä ajatuskartasta muotoutuu näin
oppilaiden vuorovaikutuksessa käsitteiden oppimiseen liittyvä tehtävä.

Pohdinta ja johtopäätökset
Olemme tässä artikkelissa tarkastelleet 5.-luokkalaisten tekemiä Eurooppaa
käsitteleviä ajatuskarttoja ja tarkemmin yhden oppilaan ajatuskartan laatimisen prosessia. Tarkastelemamme tehtävä oli luonteeltaan avoin ja opettajan
täydentävissä ohjeissa korostui vapaus tuottaa Eurooppaan liittyviä ajatuksia
kaiken sen pohjalta, mitä oppilaalla on muistinvaraisesti käytössään. Ajatuskarttojen analyysissä kävi ilmi, että oppilaiden kartoissa painottui ihmismaantieteellinen näkökulma. Suurimmassa osassa kartoista lueteltiin paikkoja ja
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alueita ja miltei puolet oppilaista mainitsi jonkin Euroopan unioniin liittyvän
seikan. Tulos kuvastaa, että ajatuskarttojen sisältämä tieto on monelta osalta
merkityksellistä, kouluopetuksen antamaa tietoa (powerful knowledge). Toisaalta tämän tutkimusaineiston ajatuskartat sisältävät vain ensimmäiselle tiedontasolle sijoittuvia tietoja (maantieteellistä maapallon alueisiin ja ihmis- ja
luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin pohjautuvia tietoja), jolloin merkityksellisen tiedon kokonaisuudessa on vielä kehitettävää suhteellisen ja kriittisen ajattelutaidon osalta (Lambert ym. 2015; Maude 2016; Tani ym. 2020). Toisaalta
ajatuskarttojen sisältö näyttäisi olevan osittain myös spatiaalisen transsendoitumisen tuotosta – mielikuviin on vaikuttanut muukin kuin koulu. Varsinaisia virhekäsityksiä kartoissa ei juuri ollut, joten esimerkiksi fakta ja fiktio ei
näissä kartoissa ollut sekoittunut.
Tarkastelemalla yhden oppilaan ajatuskartan laatimisen prosessia ja hänen
yhteistyötään vertaisten kanssa analysoimme, millaista tiedonmuodostusta
ajatuskarttatyöskentely voi luokkahuonetilanteessa olla. Kohdeoppilaamme
ajatuskartta muistutti keskimääräistä aineistomme ajatuskarttaa sikäli, että
siinä mainittiin Euroopan maita ja Euroopan unioniin liittyviä seikkoja. Ajatuskartassa näkyvä maantieteellisen käsitteen (manner), EU:n ja eri maiden
eronteko käsitteellisesti sen sijaan oli koko aineistossa harvinaisempaa. Työskentelyn analyysissä kävi ilmi, että tehtävä tulkittiin tiedonalan tietoa vaativaksi. Suvin ajatuskarttaan päätyi tarkastelemamme episodin aikana lähinnä
koulun ympäristöopinkin tunneilla ja oppimateriaaleissa potentiaalisesti esiin
nousevia Eurooppaan liittyviä tietoja. Myös se, että oli relevanttia neuvotella
vierustovereiden kanssa omien käsitysten paikkansa pitävyydestä ja korjata
oman paperin vastauksia kertoi, että tehtävään orientoiduttiin tietoa vaativana. Toiseksi oppilaiden vuorovaikutuksessa tehtävää käsiteltiin jaettuna ja
tarvittavaa tietoa sellaisena, johon kaikilla oli oletettavasti jonkinlainen pääsy.
Näin tehtävä muotoutui yhteisesti tiedettyjen – ja siten mahdollisesti koulussa
opittujen – Eurooppaan liittyvien asiaintilojen suhteita jäsentäväksi.
Opettajan alun perin antama suunnitelma orientoitui oppilaiden aiemman
tietämän kertaamiseen ja ajatusten kokoamiseen, tietoon joka oppilaalla on.
Tarkastelemamme oppilaan työskentely sen sijaan nosti esiin aukkoja ja epävarmuuksia tiedossa sekä käsitteiden välisissä suhteissa. Syntyneet tiedon
aukot olivat tässä tehtävässä siinä mielessä odottamattomia, että ne eivät muotoutuneet opettajan luoman kysymyspohjan perusteella. Esimerkiksi Ruotsin
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ja muiden Pohjoismaiden mahdollinen EU-jäsenyys on tehtävän teon aikana
toistuva aihe ja myös tiedon aukko – kysymyksen Ruotsin EU-jäsenyydestä
esittää sekä Suvi että toinen oppilas, vaikkei juuri tätä kysymystä voi sellaisenaan ajatuskartan tehtävänannosta tuottaa. Näin myös paitsi tehtävä ja
sen toimintamuoto myös opiskelun kohde (learnable) näyttäisi muotoutuvan
oppilaiden vuorovaikutuksessa eikä opettajan johdolla (Jakonen ym. 2015;
Majlesi 2014, 18–19). Voidaan myös ajatella, että työskentelyssä – ja etenkin
oppilaan episteemisessä asennoitumisessa – näkyy orientoituminen oppimiseen ajattelun tai osaamisen muutoksena tai ainakin aiemmin opitun tarkentaminen (Sahlström 2011).
Tuloksiamme voi pohtia myös siltä kannalta, millaista oppimista ja oppimisen tilannetta ne heijastelevat. Suvin vuorovaikutusta vertaisten kanssa leimaa
omaa tekemistä ja toisaalta omaa tietämistä arvioiva ote. Vertaisvuorovaikutus on konteksti, jossa omaa tietämistään ei aina voi suoraan esittää, vaan se
asemoidaan neuvottelunalaiseksi. Erilaisin kysymyksin ja asennoitumisen ilmauksin Suvin vuorovaikutustilanne muotoutuu argumentatiiviseksi, perusteluja etsiväksi. Näin oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa toteutuu
sellainen tiedonkäsittelyn tapa, joka ei välttämättä kirjallisessa työskentelyssä
pääse esiin, koska ajatuskartta ei niukassa ilmaisussaan yleensä salli pohtivuuden ja epävarmuuden ilmauksia. Näistä ilmeisenä poikkeuksena ovat oppilaiden ajatuskarttaan merkitsemät kysymysmerkit. Vaihtoehtojen punninta,
neuvottelu ja käsiteltävien asioiden erojen ja yhteyksien hakeminen eivät ole
siten useinkaan opettajan ulottuvilla. Episteemisen asennoitumisen eksplikoiminen mahdollistaa kuitenkin sen, että ymmärrys käsitteestä muuttuu
(Tanner ym. 2017), ja opettajan on mahdollista luokkahuonekeskustelussa
tukea tätä muutosta (Morton 2012; Nikula 2017). Oppimisen potentiaalia olisi siis, mikäli oppilaat tunnistavat vuorovaikutuksessaan nousevat ongelmat
tiedonpuutteeksi ja tallentaisivat nousseet kysymykset jollakin tavoin yhdessä
käsiteltäväksi.
Myöskään suhtautuminen itse tehtäväntekoprosessiin ei ole merkityksetön.
Tarkastelemassamme tehtävässä EU:n ja Euroopan maiden välisten suhteiden
jäsentäminen on ympäristöopin ja erityisesti maantieteen kontekstissa mielekästä, vaikka oppilas ei välttämättä mielekkyyttä hahmota. Jos oppilas ”ei keksi” tai kokee tekemänsä riittämättömäksi, se kertoo paitsi tekemiseen liittyvistä seikoista, esimerkiksi prosessin jumiutumisesta, mutta myös episteemisestä
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asemoitumisesta eli toisin sanoen siitä, kuinka paljon oppilas kokee tietävänsä
ja toisaalta mikä tehtävän tavoitteeksi mielletään. Opettajalle tällaiset hetket
tarjoavat mahdollisuuksia suunnata eteenpäin vievää keskustelua juuri käsitteiden jäsentämisen suuntaan.

Lähteet

Aksela, M. K., Tikkanen, G. M. & Kärnä, P. (2012). Mielekäs luonnontieteiden
opetus: Miten tukea oppilaiden ajattelua ja ymmärtämistä? Teoksessa P.
Kärnä, L. Houtsonen & T. Tähkä (toim.), Luonnontieteiden opetuksen
kehittämishaasteita 2012 (ss. 9–22). Koulutuksen seurantaraportit
2012:10. Helsinki: Opetushallitus.
Ausubel, D. P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. New York:
Grune and Stratton.
Axia, G., Bremner, J. G., Deluca, P. & Andersen, G. (1998). Children drawing
Europe: The effects of nationality, age and teaching. British Journal of
Developmental Psychology, 16(4), 423–437. DOI: j.2044-835X.1998.
tb00762.x
Breen, M. (1989). The evaluation cycle for language learning tasks. Teoksessa
R. K. Johnson (toim.), The second language curriculum (ss. 187–206).
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Cantell, H. (2015). Ympäristöoppi – ensi askel tieteiden integraatioon.
Teoksessa H. Ruuska, M. Löytönen & A. Rutanen (toim.), Laatua!
Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä (ss. 81–89). Helsinki:
Suomen tietokirjailijat ry.
Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. (2007). Maailma minussa, minä maailmassa.
Studia paedagogica 33. Helsinki: Helsingin yliopisto, Soveltavan
kasvatustieteen laitos.
Convery, A., Evans, M., Green, S., Acaro, E. M. & Mellor, J. (1997). An
investigative study into pupils’ perceptions of Europe. Journal of
Multilingual and Multicultural Development, 18(1), 1–16. DOI:
10.1080/01434639708666299
Coughlan, P. & Duff, P. A. (1994). Same task, different activities: Analysis of
SLA task from an activity theory perspective. Teoksessa J. P. Lantolf &
G. Appel (toim.), Vygotskian approaches to second language research (ss.
173–193). Norwood: Ablex.

48

Ainedidaktisia tutkimuksia 19

Viidesluokkalaisten Eurooppa

Cowan, N. (2000). The magical number four in short-term memory: A
reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences,
24(1), 87–185. DOI: 10.1017/S0140525X01003922
Eppler, M. J. (2006). A comparison between concept maps, mind maps,
conceptual diagrams, and visual metaphors as complementary tools for
knowledge construction and sharing. Information Visualization, 5(3),
202–210. DOI: 10.1057/palgrave.ivs.9500131
Hakulinen, A., Vilkuna, M., Korhonen, R., Koivisto, V., Heinonen, T. R. & Alho,
I. (2004). Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS.
Hepburn, A. & Bolden, G. B. (2013). The conversation analytic approach to
transcription. Teoksessa J. Sidnell & T. Stivers (toim.), The handbook of
conversation analysis (ss. 57–76). Chichester: Wiley Blackwell.
Heritage, J. (2012). The epistemic engine: Sequence organization and territories
of knowledge. Research on Language & Social Interaction, 45(1), 30–52.
DOI: 10.1080/08351813.2012.646685
Jakonen, T. (2015). Handling knowledge: Using classroom materials to construct
and interpret information requests. Journal of Pragmatics, 89, 100–112.
DOI: 10.1016/j.pragma.2015.10.001
Jakonen, T. & Morton, T. (2015). Epistemic search sequences in peer interaction
in a content-based language classroom. Applied Linguistics, (36)1, 73–94.
DOI: 10.1093/applin/amt031
Juuti, K. (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Teoksessa K. Juuti (toim.),
Ympäristöoppia opettamaan (ss. 9–14). Jyväskylä: PS-kustannus.
Juvonen, R., Tanner, M., Olin-Scheller, C., Tainio, L. & Slotte, A. (2019).
’Being stuck’. Analyzing text-planning activities in digitally rich upper
secondary school classrooms. Learning, Culture & Social interaction, 21,
196–213. DOI: 10.1016/j.lcsi.2019.03.006
Karvonen, U. (2019). Tekstit luokkahuonevuorovaikutuksessa: Oppimateriaalit
toteutuvan opetussuunnitelman rakentumisessa. Helsinki: Helsingin
yliopisto.
Kinchin, I. M. (2000). Concept mapping in biology. Journal of Biological
Education, 34(2), 61–68. DOI: 10.1080/00219266.2000.9655687
Kääntä, L. & Haddington, P. (2011). Johdanto multimodaaliseen vuorovaiku
tukseen. Teoksessa P. Haddington & L. Kääntä (toim.), Kieli, keho ja
vuorovaikutus: multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan (ss.
11–45). Helsinki: SKS.

Opetuksen ja oppimisen ytimessä

49

Arja Kaasinen, Riitta Juvonen ja Sara Routarinne

Kääntä, L. & Kasper, G. (2018). Clarification requests as a method of pursuing
understanding in CLIL physics lectures. Classroom Discourse, 9(3), 205–
226. DOI: 10.1080/19463014.2018.1477608
Lambert, D. (2016). A response to Graves and Slater. International Research in
Geographical and Environmental Education, 25(3), 192–194.
Lambert, D., Solem, M. & Tani, S. (2015). Achieving human potential through
geography education: A capabilities approach to curriculum making in
schools. Annals of the Association of American Geographers, 105(4), 723–
735. DOI: 10.1080/00045608.2015.1022128
Maas, J. & Leauby, B. A. (2005). Concept mapping: Exploring its value as a
meaningful learning tool in accounting education. Global Perspectives of
Accounting Education, 2, 75–98.
Majlesi, A. R. (2014). Learnables in action. The embodied achievement of
opportunities for teaching and learning in Swedish as a second language
classrooms. [Väitöskirja, Linköping Universitet]. DiVA. http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-104920
Maude, A. (2016). What might powerful geographical knowledge look like?
Geography, 101(2), 70–76. DOI: 10.1080/00167487.2016.12093987
Meyer, J. H. F. & Land, R. (2005). Threshold concepts and troublesome
knowledge (2): Epistemological considerations and a conceptual
framework for teaching and learning. Higher Education, 49, 373–388.
DOI: 10.1007/s10734-004-6779-5
Mikkilä-Erdmann, M. (2001). Improving conceptual change concerning
photosynthesis through text design. Learning and instruction, 11(3),
241–257. DOI: 10.1016/S0959-4752(00)00041-4
Mondada, L. (2014). The local constitution of multimodal resources for
social interaction. Journal of Pragmatics, 65, 137–156. DOI: 10.1016/j.
pragma.2014.04.004
Mondada, L. (2018). Multiple temporalities of language and body interaction:
Challenges for transcribing multimodality. Research on Language and
Social Interaction, 51(1), 85–106. DOI: 10.1080/08351813.2018.1413878
Mondada, L. & Svinhufvud, K. (2016). Writing-in-interaction: Studying
writing as multimodal phenomenon in social interaction. Language and
Dialogue, 6(1), 1–53. DOI: 10.1075/ld.6.1.01mon
Mortimer, E. & Scott, P. (2003). Meaning making in secondary science classrooms.
Maidenhead: Open University Press.

50

Ainedidaktisia tutkimuksia 19

Viidesluokkalaisten Eurooppa

Morton, T. (2012). Classroom talk, conceptual change and teacher reflection in
bilingual science teaching. Teaching and Teacher Education, 28, 101–110.
DOI: 10.1016/j.tate.2011.07.006
Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T. & Rauniomaa, M. (2014). On the
interactional ecology of objects. Teoksessa M. Nevile, P. Haddington, T.
Heinemann & M. Rauniomaa (toim.), Interacting with objects: language,
materiality, and social activity (ss. 3–36). Amsterdam: John Benjamins.
Nikula, T. (2015). Hands-on tasks in CLIL science classrooms as sites for
subject-specific language use and learning. System, 54, 14–27. DOI:
j.system.2015.04.003
Nikula, T. (2017). ’What’s the moment thingy?’: On the emergence of subjectspecific knowledge in CLIL classroom interaction. Teoksessa J. Langman
& H. Hansen-Thomas (toim.), Discourse analytic perspectives on STEM
education: Exploring interaction and learning in the multilingual classroom
(ss. 11–29). Cham: Springer International Publishing.
Nokkala, C. & Murtonen, M. (2013). Opetusmenetelmän vaikutus meioosin
käsitteen oppimiseen. Yliopistopedagogiikka, 1(20).
Novak, J. D. & Cañas, A. J. (2006). The theory underlying concept maps and how
to construct and use them. Technical report IHMC CmapTools. Florida
Institute for Human and Machine Cognition. http://cmap.ihmc.us/
Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf
Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge
University Press.
Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation
of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science
Education, 66(2), 211–227. DOI: 10.1002/sce.3730660207
Rauniomaa, M. (2007). Stance markers in spoken Finnish: Minun mielestä and
minusta in assessments. Teoksessa R. Englebretson (toim.), Stancetaking
in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction (ss. 221–252).
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Rosciano, A. (2015). The effectiveness of mind mapping as an active learning
strategy among associate degree nursing students. Teaching and Learning
in Nursing, 10(2), 93–99. DOI: 10.1016/j.teln.2015.01.003
Sahlström, F. (2011). Learning as social action. Teoksessa J. K. Hall, J. Hellermann
& S. P. Doehler (toim.), L2 Interactional competence and development (ss.
45–65). Second language acquisition. Bristol: Multilingual matters.

Opetuksen ja oppimisen ytimessä

51

Arja Kaasinen, Riitta Juvonen ja Sara Routarinne

Sidnell, J. & Stivers, T. (toim.) (2013). The handbook of conversation analysis (1st
edition). Oxford: Wiley-Blackwell.
Slotte, A. & Ahlholm, M. (2017). Negotiating concepts and the role of
translanguaging. Teoksessa B. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer & Å. Wedin
(toim.), New perspectives on translanguaging and education (ss. 170–188).
Bristol: Multilingual Matters.
Sümen, Ö. Ö. & Çalisici, H. (2016). Pre-service teachers’ mind maps and
opinions on STEM education implemented in an environmental literacy
course. Educational sciences: Theory and practice, 16(2), 459–476. DOI:
10.12738/estp.2016.2.0166
Szymanski, M. H. (1999). Re-engaging and dis-engaging talk in activity.
Language in Society, 28, 1–23. DOI: 10.1017/S0047404599001013
Tani, S. (1995). Kaupunki taikapeilissä. Helsinki: Helsingin kaupungin tiede
keskuksen tutkimuksia.
Tani, S., Cantell, H. & Hilander, M. (2020). Ylioppilaskokeet ja maantieteen
merkityksellinen tieto. Terra, 132(1), 3–16.
Tanner, M. & Sahlström, F. (2017). Same and different: Epistemic
topicalizations as resources for cohesion and change in classroom
learning trajectories. Discourse Processes, 55(8), 704–725. DOI:
10.1080/0163853X.2017.1319168
Wehry, S., Monroe-Ossi, H., Cobb, S. & Fountain, C. (2012). Concept mapping
strategies: Content, tools and assessment for human geography. Journal
of Geography, 111(3), 83–92. DOI: 10.1080/00221341.2011.604094
Wiegand, P. (1998). Children’s free recall sketch maps of the world on a spherical
surface. International Research in Geographical and Environmental
Education, 7(1), 67–83. DOI: 10.1080/10382049808667559
Young, M. (2014). Powerful knowledge as a curriculum principle. Teoksessa
M. Young, D. Lambert, D. Roberts & M. Roberts (toim.), Knowledge
and the future school: Curriculum and social justice (ss. 65–88). London:
Bloomsbury Academic.
Young, M. & Muller, J. (2016). Curriculum and the specialization of knowledge:
Studies in the sociology of education. Routledge, London.
Åhlberg, M. (2013). Concept mapping as an empowering method to promote
learning, thinking, teaching and research. Journal for Educators, teachers
and Trainers, 4(1), 22–35.

52

Ainedidaktisia tutkimuksia 19

Turvallisuuspedagogiikka perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa
BRITA SOMERKOSKI JA EILA LINDFORS
Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Tiivistelmä
Artikkeli käsittelee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS
2014) kirjattuja turvallisuussisältöjä. Empiirinen osa on toteutettu teoriaohjaavana dokumenttianalyysina. Tutkimusaineistoksi valittiin kymmenen turvallisuussisällöiltään kriittistä oppiainetta, joiden opetussuunnitelmien tavoite- ja
sisältötekstejä jäsennettiin Turvallisuuskasvatuksen viitekehys -mallin (OPTUKE
2012) perusteella. Turvallisuussisältöjä oli kattavasti ympäristöopissa ja terveys
tiedossa. Taito- ja taideaineista tutkijoiden huomio kiinnittyi erityisesti kuvataiteisiin, joissa turvallisuussisältöjä oli huomattavan vähän. Opetussuunnitelmatekstien analyysissa havaittiin, että turvallisuusaiheissa korostui henkinen ja
fyysinen hyvinvointi sekä vuorovaikutusasiat.
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Safety pedagogic content in the Finnish
National Core Curriculum
Abstract
In this article, we present the safety and security content of the National Core
curriculum for Basic education (POPS 2014). We analyzed the data using theoryguided document analysis. Ten school subjects with critical safety and security
content were selected as research data and we analyzed their objectives and
content texts in the Core curriculum on the basis of the Framework for the Safety
Education Model. Based on the results of this study, we found that there were
versatile safety and security contents in environmental studies (classes 1–6) and
in health education (classes 7–9) subjects. We also paid particular attention to
the visual arts, where the amount of safety content was almost negligible. In the
analysis of the curriculum texts, we found that mental and physical well-being
and safety, as well as interaction issues, were highlighted.
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Johdanto
Turvallinen oppimisympäristö on perusopetuslakiin kirjoitettu oppilaan
oikeus. Perusopetuksen tarjoajalla on velvollisuus huolehtia, että koulun oppimisympäristöt ovat turvallisia (perusopetuslaki 628/1998 29 §). Perusopetuksen kirjoitetussa opetussuunnitelmassa (POPS 2014) turvallisuusaiheet
ovat osa oppiaineita esimerkiksi liikunnan, fysiikan, kemian, ympäristöopin
ja käsityön sisällöissä.
Tässä artikkelissa kuvataan turvallisuutta pedagogisessa kontekstissa ja tutkimusalueesta käytetään käsitettä turvallisuuspedagogiikka (OPTUKE 2012).
Oppilaitosturvallisuus muokkaantuu ja toteutuu jaetuissa sosiaalisissa ympäristöissä: oppitunneilla, opettajainkokouksissa, monialaisissa tapaamisissa,
kiinteistönhoidon töissä ja välitunneilla. Artikkelin teoriaosassa tarkastellaan
turvallisuuspedagogiikan keskeisiä käsitteitä, niiden haasteita ja suhteita toisiinsa. Empiirisessä osassa analysoidaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014) turvallisuussisältöjä oppiaineittain ja vastataan tutkimuskysymykseen: Mitä opetamme, kun opetamme turvallisuutta?
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ensinnäkin, millaisen turvallisuuskasvatuksen kokonaisuuden perusasteen opetukseen osallistunut oppilas saa
yhdeksänvuotisen peruskoulun aikana opetussuunnitelman mukaan. Toiseksi
haluamme selventää opettajille, opettajaopiskelijoille sekä kasvatusalan muille
asiantuntijoille kuvaa siitä, mitä turvallisuusasioita opetussuunnitelman mukaan opetukseen tulisi sisältyä.
Turvallisuuspedagogiikkaa voidaan tarkastella usealla tavalla, esimerkiksi
suhteessa ei-toivottuihin tapahtumiin, kuten EduSafe-mallissa: ennen–tilanteessa–jälkeen (Teperi ym. 2018), suhteessa riskeihin ja onnistumisiin
(Hollnagel 2008, 2014; Hollnagel, Wears & Braithwaite 2015), sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden näkökulmista (Masten 2014; Timonen & Nikander 2017)
tai kompetenssina (Lindfors, Somerkoski, Kärki & Kokki 2017). Turvallisuus
on dynaamista; riskit muuttuvat ympäristön, vuoden- tai kellonajan ja jopa
säätilan mukaan. Siten käsitys oppilaitosturvallisuudestakin on sidoksissa tarkasteluaikakauden odotuksiin ja normeihin. Viime vuosikymmenen aikana
on tapahtunut merkittäviä muutoksia esimerkiksi suhtautumisessa yksilöön
kohdistuvaan syrjintään, kiusaamiseen tai seksuaaliseen häirintään (Russell,
Day, Ioverno & Toomey 2016) – aiemmin suhtautuminen tämän tyyppisiin
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asioihin oli sallivampaa. Kansalaisten turvallisuuden parantamista voidaan
käsitellä sisäisenä turvallisuutena, jolla tarkoitetaan, että väestö voi nauttia
oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman rikollisuudesta, häiriöistä ja onnettomuuksista johtuvaa pelkoa ja turvattomuutta (Sisäministeriö 2017). Koulun
toiminnassa turvallisuus näkyy organisaatiossa arvovalintoina, toiminnan
järjestelyinä, vastuun kantamisena ja yhteistyönä (Waitinen 2011, 158–159).
Toisaalta turvallisuus on eräs suomalaisen yhteiskunnan pysyvimmistä
perusarvoista (Helkama 2015) ja siksi kansallisesti puhutaan turvallisuuden
arvoketjusta (Sisäministeriö 2019, 14), jossa oppilaitosturvallisuus on nimetty
yhdeksi turvallisuussuunnittelun kohteeksi. Laajemmin turvallisuuspedagogiikka voidaan kytkeä yhteiskunnallisiin turvallisuustavoitteisiin, esimerkiksi
turvalliseen arkeen (turvallisuussuunnittelu) tai häiriötilanteisiin (varautuminen). Hyvinvointi ja turvallisuus voidaan nähdä sisäkkäisinä ja vahvasti toisiinsa sidoksissa olevina käsitteinä niin, että hyvinvointi on osa turvallisuutta
ja toisaalta turvallisuus on osa hyvinvointia (Sisäministeriö 2019).
Turvallisuuspedagogiikka tarkoittaa tapaa, jolla turvallisuuden opetus järjestetään: siihen liittyviä näkemyksellisiä ja teoreettisia periaatteita sekä tutkimusta. Turvallisuuspedagogiikan tavoitteena on, että oppilas oppii. Siten
turvallisuuskompetenssin kehittyminen merkitseekin tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä. (Lindfors 2018; Somerkoski 2018; Somerkoski, Kärki &
Lindfors 2019.) Tässä tutkimuksessa turvallisuuspedagogiikkaa tarkastellaan
oppiaineiden turvallisuussisältöinä muutamien turvallisuudeltaan kriittisten
oppiaineiden näkökulmasta. Turvallisuutta kuvataan toisinaan ihmisyyden
tapahtumiin kytköksissä olevaksi ja kaikille elämänalueille levittäytyväksi sateenvarjoksi, jonka ulottuvuuksia kutsutaan laajaksi turvallisuuskuvaksi (de
Waal & Grösser 2009; Sisäministeriö 2017). Tässä tutkimuksessa turvallisuutta tarkastellaan ainedidaktisena kokonaisuutena. Nimitämme tässä artikkelissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirjaa (POPS 2014)
opetussuunnitelmaksi. Artikkelin alussa kuvataan opetussuunnitelmaan liittyviä turvallisuusaiheita keskeisinä käsitteinä ja laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksien näkökulmasta (POPS 2014, 20–25). Tutkimuksen empiirinen
osa on teoriaohjaava dokumenttianalyysi opetussuunnitelman oppiaineiden
turvallisuussisällöistä.
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Turvallisuuspedagogiikka käsitteenä
Opetussuunnitelmassa turvallisuuden oppimista on kuvattu laaja-alaisen
osaamisen kokonaisuuksissa. Näiden seitsemän kokonaisuuden yhteisenä tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisenä, yhteiskunnan jäsenenä ja kestävän elämäntavan toteuttajana. Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudet ovat
sidoksissa toisiinsa ja niiden tavoitteena on valmistaa oppilasta tiedon- ja taidonalat ylittävään osaamiseen. (POPS 2014, 20.)
Keskeiset turvallisuuskasvatuksen yleiset sisällöt on kuvattu laaja-alaisen
osaamisen kokonaisuudessa ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)”. Siinä
turvallisuutta lähestytään viiden pääteeman kautta: turvallisuus hyvänä arkena ja hyvinvointina, liikenneturvallisuus, vaaroihin reagointi, tietoturvallisuus ja ympäristöturvallisuus (taulukko 1). L3-kokonaisuuden mukaan kouluyhteisö ohjaa oppilasta vastuullisuuteen, itsestä huolehtimiseen, terveyden ja
turvallisuuden merkityksen ymmärtämiseen sekä ihmissuhteiden ja huolenpidon tärkeyteen. Kokonaisuuteen liittyy myös keskeisten turvallisuussymbolien tunnistaminen sekä huomion kiinnittäminen kuluttamiseen ja teknologian käyttöön (POPS 2014, 20–24).
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Taulukko 1. Koonti laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudessa L3 ”Itsestä
huolehtiminen ja arjen taidot” (POPS 2014) opetettavista sisällöistä
vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9 taulukkomuodossa esitettynä.
Opetussuunnitelman teksti

Yläkäsite

Turvallisuuden
osa-alue

omien tunteiden tunnistaminen
ja ilmaiseminen; hyvien tapojen ja
kannustavan palautteen merkitys;
turvallisuuteen ja arjen sujumiseen
liittyviä perusasioista; elämäntavan
ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista

yhteisöllisyys, tunnetaidot, turvallisuus hyvänä arkena
ja hyvinvointina

henkinen ja fyysinen
hyvinvointi

itsenäinen ja turvallinen liikkuminen lähiympäristössä, turva- ja
suojavälineiden käyttö, omat tiedot
ja taidot kävelijänä ja pyöräilijänä

liikennesäännöt ja
-käyttäytyminen,
turvavarusteet

liikenneturvallisuus

vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja

toiminta vaaratilanteissa

tapaturmien ehkäisy

teknisten laitteiden turvallinen ja
vastuullinen käyttö

tekniikka, vastuu ja
turvallisuus

tietoturvallisuus

ympäristön huomioon ottaminen
kuluttajan valinnoissa; kestävä
kehitys

luontonäkökulmat
valintojen perustana

ympäristöturvallisuus

Opetussuunnitelma kuvaa turvallisuutta useasta näkökulmasta, esimerkiksi
toimintakulttuurin rakentumisessa (POPS 2014, 27) siten, että ”oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat
siten edellytyksen oppimiselle” eikä kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää hyväksytä. Turvallisuuskasvatuksen yleisiin oppimissisältöihin
voivat kuulua myös opetusta eheyttävät monialaiset oppimiskokonaisuudet,
jotka tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Koulun pysyvistä toimintatavoista muotoutuu turvallisuuskulttuuri (Cornel & Mayer 2010; Mayer &
Furlong 2010, 16–26), joka kuvataan tutkimuskirjallisuudessa usein ilmapiirin (school climate) yhtenä tekijänä. On huomattava, että turvallisuus on kulttuurisidonnaista; esimerkiksi amerikkalaistutkimuksen mukaan oppilaitoksen ilmapiirin turvallisuusulottuvuuteen kuuluu emotionaalinen ja fyysinen
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turvallisuus, kiusaamiseen ja päihteiden käytön rajoittamiseen liittyvät asiat
sekä valmiuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät asiat (U. S. Department
of Education 2015).
Turvallisuuskasvatus ja turvallisuuspedagogiikka ovat käsitteinä läheisiä.
Turvallisuuskasvatus sisältää turvallisuusasioiden opettamisen ja oppimisen. Turvallisuuspedagogiikan osana on turvallisuuskasvatuksen tutkimus,
minkä lisäksi se tutkii rakennettua oppimisympäristöä, koulussa toimivien
yksilöiden verkostoja ja koulussa tehtyjä turvallisuuden toiminnallisia ratkaisuja. Turvallisuuspedagogiikkatutkimukseen sisältyy myös opetussuunnitelmatutkimus, sillä opetussuunnitelman sisällöt luovat tiedollisen ja taidollisen
kontekstin opettajan toiminnalle. (OPTUKE 2012.) Aiemman tutkimuksen
mukaan (Puolitaival & Lindfors 2019) turvallisuuskasvatus jäsentyi keskeisissä normiohjausasiakirjoissa dokumenttianalyysin perusteella neljään aiheluokkaan: ennakointi, toiminta tilanteessa, toipuminen ja turvallisuuden
omistajuus.
Turvallisuuspedagogiikka ei ole yksioikoista, sillä turvallisuuskäsitteeseen
liittyy ontologisia haasteita. Ensinnäkin kyseessä on immateriaalinen epätapahtuma (engl. non-event), joka ilmenee silloin, kun mitään pahaa tai vahingollista ei tapahdu. Toisaalta silloin, kun nämä tapahtumat toteutuvat,
seuraukset ovat hyvin konkreettisia. Pahojen tai vahingollisten tapahtumien
estäminen edellyttää toimijoilta kykyä ennustaa tai ennakoida tapahtumien
seurauksia (Somerkoski & L
 illsunde 2014; Welander, Svanström & Ekland
2004, 7–8). Turvallisuutta tulisi lähestyä opetuksessa ennakoivasti ja riskiperusteisesti. Opettaessaan oppiaineisiin liittyviä turvallisuussisältöjä opettaja
joutuu valitsemaan näkökulman, joka palvelee kulloistakin opetusaihetta parhaiten. Ei ole itsestään selvää, että opettajalla itsellään on ennakointiin perustuvaa turvallisuusosaamista. Lisäksi turvallisuusriskit ovat ihmisen käytöksen aiheuttamia ja usein monisyisiä, vaikeasti tulkittavia ja monimutkaisia.
Turvallisuuskasvatuksessa (OPTUKE 2012) vaikutetaan arvoihin ja asenteisiin sekä opetetaan tietoja ja taitoja, jotka kaikki yhdistyvät parhaimmillaan
toimintakyvyksi. Toimintakykyinen lapsi ja nuori sekä osaa että haluaa toimia
turvallisuutta edistävästi. Yleiset turvallisuussisällöt täydentyvät oppiaineisiin liittyvillä turvallisuussisällöillä, joita tarkastellaan tämän tutkimuksen
empiirisessä osassa.
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Tutkimusaineiston ja -menetelmien valinta
Opetussuunnitelman dokumenttianalyysissa päädyttiin tarkastelemaan teoriaohjaavasti muutamien, turvallisuuden kannalta keskeisten oppiaineiden
turvallisuussisältöjä sellaisina kuin ne ilmenevät kirjoitetussa opetussuunnitelmassa (POPS 2014). Dokumenttianalyysin tutkimusdata antaa tietoa
asioista ja ilmiöistä. Aineisto on yleensä luotu muuta kuin tutkimusta varten.
Tavoitteena on analysoida dokumenttia systemaattisen päättelyn ja tulkinnan
avulla. (Gross 2018, 545; Piergiorgio 2003, 287–309.) Kirjallisia dokumentteja
tarkasteltaessa runsaasta ja kuvailevasta tekstistä tai sen osista luodaan järjestelmällisesti selkeä sanallinen tiivistetty kuvaus (Bowen 2009). Näin tarkastelun taso nousee yksittäistä dokumenttia abstraktimmalle tasolle.
Perusopetuksen kirjoitettua opetussuunnitelmaa tutkittaessa oli loogista
valita tutkimusaineistoksi nimenomaan valtakunnallinen opetussuunnitelma (POPS 2014). Dokumenttianalyysin keskeisenä osana on tutkimusalueen
rajaaminen ja tutkimukseen mukaan otettavien dokumenttien ja sisältöjen
valitseminen. Tästä dokumentista useiden lukukertojen jälkeen ja niiden perusteella tarkasteluun valittiin kymmenen oppiainetta. Taito- ja taideaineista
valittiin musiikki, liikunta, kuvataide, kotitalous ja käsityö. Teoriapainotteisista aineista valittiin mukaan oppilaanohjaus, terveystieto, kemia, fysiikka ja
ympäristöoppi. Aineiden valintaa ohjasi turvallisuuskasvatuksen viitekehys
(Lindfors ym. 2017, 112; OPTUKE 2012), jossa turvallisuuden osa-alueina on
kuvattu liikenne-, palo-, terveys-, tieto-, vesi-, työ-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuus sekä yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmat. Viitekehys tarjosi
turvallisuuden osa-alueiden analyysikehyksen teoriasidonnaiselle sisällönanalyysille. (Kuvio 1.)
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Kuvio 1. Turvallisuuskasvatuksen viitekehys (OPTUKE 2012)
Analyysiin otettiin mukaan opetussuunnitelmadokumentin teksteistä oppiaineen tehtävä, tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet. Lisäksi mukaan otettiin
laaja-alaisen osaamisen alueet (L1–7). Sen sijaan arviointiin liittyviä osia ei
tarkasteltu tässä tutkimuksessa. (POPS 2014, 20–25.) Opetussuunnitelmatekstit koottiin raakamatriisiin oppiaineittain ja vuosiluokittain (1–2, 3–6, 7–9).
Tarkasteluun otettiin toisen lukukerran jälkeen myös tavoitteita, joissa ei ollut
L3-merkintää, mutta joiden sisältö liittyi turvallisuuteen (taulukko 1). Lisäksi
tarkasteltiin oppiaineiden sisältöalueita (S). Suluissa olevat kirjaimet viittaavat opetussuunnitelmadokumentin merkintätapaan (POPS 2014). Analyysissa opetussuunnitelmatekstiä abstrahoitiin kirjaamalla lopulliseen matriisiin
yläkäsite kunkin sellaisen tavoitteen (T) osalta, joka kuului L3-ryhmään opetussuunnitelmassa (taulukko 2). Yläkäsitteellä tiivistettiin opetussuunnitelmatekstin katkelman sisältö muutamaan sanaan, jotta saatiin tarkempi kuva,
mihin turvallisuuden osa-alueeseen tekstikatkelma liittyy. Lopulta tulokset
jäsennettiin opetuskokonaisuuksiksi Turvallisuuskasvatuksen viitekehys
-mallissa mainittujen turvallisuuden osa-alueiden perusteella.
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Taulukko 2. Esimerkki analyysissä käytetystä matriisista, jossa oppiaineen
tavoitteet ja tavoitteita vastaavat laaja-alaisen osaamisen alueet.
Yläkäsite-sarake tiivistää opetuksen tavoitteet turvallisuuspedagogiikan
näkökulmasta.
Opetuksen tavoitteet

Yläkäsitteet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa rakentaen

Myönteinen minäkuva

L2, L7

T5 innostaa oppilasta tutustumaan
musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta

Mielihyvä

L2, L4

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa

Vastuullisuus

L7

T8 tarjota oppilaille kokemuksia
tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin
oppimisessa

Yhteisöllisyys

L1

Musiikki 1–2

Tulokset
Esitämme analyysin tulokset tässä tulososiossa oppiaineittain. Jokaisesta analyysiin mukaan otetusta oppiaineesta kuvaamme keskeiset opetettavat turvallisuusaiheet.
Turvallisuusnäkökulma havaittiin kaikissa analyysiin mukaan otettujen
oppiaineiden opetussuunnitelmissa. Turvallisuus jäsentyi muita aineita selkeämmin ympäristöopissa, terveystiedossa, liikunnassa ja käsityössä. Nämä
tulokset on esitelty taulukkomuodossa (taulukot 3–6). Turvallisuus oli kuvattu
suppeammin musiikin, kemian, fysiikan, kotitalouden, oppilaanohjauksen ja
kuvataiteiden opetussuunnitelmissa. Keskeiset turvallisuussisällöt on näiden
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oppiaineiden osalta kuvattu pelkästään tekstinä. Lopuksi esitämme koosteen
Turvallisuuskasvatuksen viitekehys -mallin mukaisesti.
Ympäristöoppi
Ympäristöoppi on integroitu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja
terveystiedon tiedonaloihin pohjaava oppiaine, jota opetetaan luokilla 1–6.
(POPS 2014, 130, 239). Oppiaineen sisältöihin kuuluu ohjeiden noudattaminen, vuorovaikutustaidot, tunne- ja terveystaidot sekä kasvua ja kehitystä tukevien terveys- ja hyvinvointiasioiden oppiminen. Ympäristöopin tavoitteissa
luokilla 3–6 turvataidot esitetään nimenomaan tapaturmariskien näkökulmasta, kuten liikenne-, sähkö-, palo-, myrkytys- ja muut tapaturmat, ensiapu,
vuorovaikutustilanteet, kiusaamisen ehkäisy ja hyvinvointiasiat. (Taulukko 3.)
Lisäksi ylempien luokkien tavoitteissa tulee esille tieto- ja viestintätekniikan
käyttö turvallisesti, vastuullisesti ja ergonomisesti. Kaikkiaan turvallisuus
asiat tulevat laajasti ja monipuolisesti esille ympäristöopin kokonaisuuksissa.
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Taulukko 3. Ympäristöoppiin liittyvät turvallisuusaiheiset opetettavat
sisällöt ja Turvallisuuskasvatuksen viitekehyksen (OPTUKE 2012) vastaavat
turvallisuuden osa-alueet.
Luokka-aste

Opetettava sisältö
tunnetaidot, vuorovaikutus

1–2

turvallinen toiminta lähiympäristössä, ohjeiden noudattaminen
kehitys, terveys ja hyvinvointi
veden alkuperä

3–6

Turvallisuuden osa-alue
terveysturvallisuus, henkinen ja
fyysinen hyvinovointi
ympäristöturvallisuus
terveysturvallisuus
kemikaaliturvallisuus, terveysturvallisuus
liikenneturvallisuus
terveysturvallisuus, henkinen ja
fyysinen hyvinovointi
paloturvallisuus

liikenneturvallisuus
seksuaalinen kehitys, mielenterveys, sairauksien ehkäisy
paloturvallisuus
vuorovaikutustilanteet, toimimihenkinen ja fyysinen hyvinvointi
nen yhteisöissä
sähköturvallisuus
paloturvallisuus
kemikaaliturvallisuus, terveysmyrkytykset
turvallisuus
päihteet
terveysturvallisuus
tietotekniikan turvallisuus
tietoturvallisuus
fyysinen ja henkinen koskemathenkinen ja fyysinen hyvinvointi
tomuus, kiusaamisen ehkäisy
ensiapu- ja vaaratilanteiden
tapaturmat ja onnettomuudet
toiminta, tapaturmat

Liikunta
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon (POPS 2014, 148, 273).
Liikunnan turvallisuusaiheet liittyvät oman itsen havainnointiin ja motorisiin
valmiuksiin: näillä on merkitystä tapaturmien ehkäisyn näkökulmasta. Tavoitteissa mainitut kehonhallintaa edistävät taidot kuten nopeus, liikkuvuus,
kestävyys ja voima ovat samalla myös turvataitoja. (Taulukko 4.) Luokilla 7–9
korostuu liikunta hyvinvoinnin tuottajana. Kaikilla luokka-asteilla opetetaan
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tunteiden säätelyä, vuorovaikutusta ja vastuuta sekä kehitetään mieltä ja kehoa
opettelemalla turvallisia toimintatapoja vaihtelevissa oppimisympäristöissä.
Alemmilta luokilta lähtien vesiliikunta ja uimataito on kirjattu tavoitteisiin.
Luokilla 3–6 on vedessä liikkumisen lisäksi tavoitteena pelastautumistaito ja
luokilla 7–9 taito pelastaa muita veden varaan joutuneita. Liikunnan tavoitteissa on mainittu turvallinen toiminta liikuntaympäristöissä ja turvallisuus
välineiden käytössä, mutta ensiaputaitoja ei ole vesipelastusta lukuun ottamatta mainittu kirjoitetussa opetussuunnitelmassa.
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Taulukko 4. Liikuntaan liittyvät turvallisuusaiheiset opetettavat sisällöt
opetussuunnitelmassa (POPS 2014) ja Turvallisuuskasvatuksen viitekehyksen
(OPTUKE 2012) vastaavat turvallisuuden osa-alueet.
Luokka-aste

1–2

3–6

7–9

66

Opetettava sisältö
liikkuminen turvallisesti erilaisissa ympäristöissä
fyysinen aktiivisuus

Turvallisuuden osa-alue
liikenneturvallisuus, ympäristöturvallisuus
terveysturvallisuus
vesiturvallisuus, tapaturmien
vesiliikunta ja alkeisuimataito
ehkäisy
turvallinen ja asiallinen toiminta henkinen ja fyysinen hyvinvoinliikuntatunneilla
ti, tapaturmien ehkäisy
tunneilmaisu, yhdessä sovitut
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
säännöt, minäkäsitys
motoriset taidot
tapaturmien ehkäisy
turvallinen liikennekäyttäytymiliikenneturvallisuus, ympäristönen, turvalliset ja monipuoliset
turvallisuus
oppimisympäristöt
fyysinen aktiivisuus
terveysturvallisuus
vesiturvallisuus, tapaturmien
uimataito ja pelastautuminen
ehkäisy
motoriset taidot
tapaturmien ehkäisy
turvallinen ja asiallinen toiminta henkinen ja fyysinen hyvinvoinliikuntatunneilla
ti, tapaturmien ehkäisy
tunneilmaisu, itsesäätely, vastuu,
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
vuorovaikutus, säännöt
havaintomotoriset taidot, itsen
tapaturmien ehkäisy
havainnointi
iloa ja virkistystä tuottavat pelit
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
ja leikit
vesiturvallisuus, tapaturmien
uiminen ja vedestä pelastaminen
ehkäisy
fyysinen aktiivisuus
terveysturvallisuus
kehomyönteisyys, liikunnan
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
merkitys hyvinvoinnille
toiminnan säätely
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
havaintomotoriset taidot, itsen
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
havainnointi
osallisuus, pätevyys, itsenäisyys,
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
vastuu
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Terveystieto
Monitieteiseen tietoperustaan pohjautuvana oppiaineena terveystiedon lähtökohtana on ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä, johon kuuluu terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä opetusaiheita. Näitä ovat
itsetuntemus, kriittinen ajattelu, eettinen vastuullisuus yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä osittain myös globaalisti. Terveystiedossa opetetaan
tapaturmien ehkäisyä, ristiriita- ja kriisitilanteiden tunnistamista ja yhdenvertaisuutta. Opetuksen sisältöihin kuuluvat myös turvallisuustaidot ja -valmiudet, ensiaputaidot, itsehoito, avun hakeminen, kiusaamisen ehkäiseminen
ja terveys eri elämänvaiheissa. Lisäksi opetetaan tieto- ja työturvallisuuteen
liittyviä näkökulmia. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Terveystietoon liittyvät turvallisuusaiheiset opetettavat sisällöt
opetussuunnitelmassa (POPS 2014) ja Turvallisuuskasvatuksen viitekehyksen
(OPTUKE 2012) vastaavat turvallisuuden osa-alueet.
Luokka-aste

7 lk

Opetettava sisältö
terveyden vaaratekijät
turvallisuustaidot ja
-valmiudet, ensiaputaidot,
itsehoito, avun hakeminen
vuorovaikutustaidot ja
kykyä toimia erilaisissa
ristiriita- ja kriisitilanteissa
terveys fyysisenä,
psyykkisenä, sosiaalisena
osaamiskokonaisuutena
mielen hyvinvointi
tieto- ja viestintäteknologia terveyden kannalta
yhdenvertaisuus ja vastuu
vuorovaikutustaidot, yhteisöllinen hyvinvointi
mielekäs vapaa-ajantoiminta
työkyvyn yläpito

Opetuksen ja oppimisen ytimessä

Turvallisuuden osa-alue
terveysturvallisuus
tapaturmien ehkäisy, henkinen ja
fyysinen hyvinvointi

henkinen ja fyysinen hyvinvointi

henkinen ja fyysinen hyvinvointi
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
tietoturvallisuus
yhteiskunnan turvallisuus
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
terveysturvallisuus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi
työturvallisuus
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Käsityö
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun,
muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa (POPS 2014, 146, 270, 430).
Käsityön tavoitteissa mainitaan työprosessien turvallisuus alimmilta luokilta
lähtien. Luokilla 1–2 opetuksen tavoitteena on ohjata toimimaan ”vastuuntuntoisesti ja turvallisesti” (POPS 2014, 146), luokilla 3–6 tavoitteena on oppia
työstämään erilaisia materiaaleja tarkoituksenmukaisesti sekä ”huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä” (POPS
2014, 270). Luokilla 7–9 tavoitteena on ”ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan
turvallisesti käsityöprosessissa” (POPS 2014, 430). Lisäksi luokilla 7–9 tulee
tuntea käsityöhön liittyviä merkkejä ja symboleja sekä kestävän kehityksen
periaatteet. (Taulukko 6.)
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Taulukko 6. Käsityöhön liittyvät turvallisuusaiheiset opetettavat sisällöt
opetussuunnitelmassa (POPS 2014) ja Turvallisuuskasvatuksen viitekehyksen
(OPTUKE 2012) vastaavat turvallisuuden osa-alueet.
Luokka-aste

1–2

Opetettava sisältö
vastuuntuntoinen ja turvallinen
toiminta
itsetunnon kehittyminen
turvallisiin ja vastuullisiin työtapoihin tutustuminen
turvallinen työskentelykulttuuri
tarkoituksenmukainen työstäminen
vastuuntuntoisuus

3–6

7–9

turvallinen työskentely
vuorovaikutteisuus
kriittinen suhtautuminen tuotantotapoihin
yksilö- ja ryhmäpalautteen
antaminen
turvallinen työkulttuuri
turvalliset käsityöprosessit
työtilanteiden riskitekijät
kestävää elämäntapaa edistävät
valinnat

Turvallisuuden osa-alue
työturvallisuus, tapaturmien
ehkäisy
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
työturvallisuus, tapaturmien
ehkäisy
työturvallisuus, tapaturmien
ehkäisy
työturvallisuus
työturvallisuus, tapaturmien
ehkäisy
työturvallisuus, tapaturmien
ehkäisy
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
ympäristöturvallisuus
henkinen ja fyysinen hyvinvointi
työturvallisuus
työturvallisuus, tapaturmien
ehkäisy
työturvallisuus
ympäristöturvallisuus

Musiikki
Musiikin opetuksessa turvallisuusaiheet liittyvät opetussuunnitelman (POPS
2014, 141, 263, 422) perusteella myönteiseen minäkuvaan, yhteisölliseen toimintaan ja mielihyvään. Luokilla 3–6 ja luokilla 7–9 tavoitteet täydentyvät
musiikin yhteyksillä hyvinvointiin sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuus -teemalla. Esimerkkinä 7–9 luokan tavoite 10 (T10) ”ohjata oppilasta
tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin” ja tavoite 11
(T11) ”ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniym-
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päristön turvallisuudesta” (POPS 2014, 423). Nämä turvallisuusaiheet liittyvät
terveys- ja työturvallisuuteen.
Kemia
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Turvallinen työskentelytapa on sisäänrakennettuna kemian tiedonalaan. Tavoitteen 6 (T6) sanamuoto liittyy
työturvallisuuteen: ”ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia
yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti.” (POPS 2014, 394). Kemian opetussisällöissä kuvataan kemikaali- ja
paloturvallisuus kemiallisten kokeiden ja prosessien osana. Työtavoissa kiinnitetään huomiota erityisesti nuoria työntekijöitä koskevaan työturvallisuuslainsäädäntöön.
Fysiikka
Fysiikan osalta opetussuunnitelmassa (POPS 2014, 389) ohjataan oppilasta
käyttämään fysiikan osaamista kestävään kehitykseen omien valintojen osalta. Tieteenalaan liittyvänä näkökulmana turvallinen oppimisympäristö on
keskeinen edellytys fysiikkaan liittyvissä koejärjestelyissä.
Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä
sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa
konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista. Opetuksen tavoitteissa kuvataan turvallinen ja johdonmukainen työskentely työturvallisuusnäkökulmista. Tavoitteen 6 (T6) mukaan oppilasta ”ohjata[an] toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti” (POPS 2014,
389). Toisaalta sähkö, sähkön käyttö erityisesti kotona ja sähkön tuottaminen liittyvät opetettaviin sisältöihin. Sisällön 6 (S6) mukaan ”Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen
liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti
virtapiirien ilmiömaailmaan” (POPS 2014, 389).
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Kotitalous
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä
kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja,
asenteita ja toimintavalmiuksia. Näiden keskeisiä sisältöjä ovat ruuanvalmistus- ja leivontataidot, siivous työtapoineen, ruokaturvallisuus ja vuorovaikutustaidot. Opetussuunnitelman tavoitteissa kotitalouden osalta (POPS 2014,
438) on käytetty käsiteparia hyvinvointia edistävästi, kuten tavoitteessa 3 (T3):
”ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja ja työvälineitä.” (Kuvio 1,
Turvallisuuskasvatuksen viitekehys, Ympäristöturvallisuus.) Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta toimimaan työturvallisuuden periaatteita noudattaen
tavoitteen 5 (T5) mukaan ”– – motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti,
turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin” (Työturvallisuus) (POPS 2014, 441).
Tavoitteessa 4 (T4) mainitaan ajankäyttö: ”ohjata oppilasta suunnittelemaan
ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana – –” (Tapaturmien ehkäisy) (POPS 2014, 438, 440). Yhtenä tavoitteena (T11) on toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien tulkitseminen, lukeminen ja arvioiminen (Tapaturmien ehkäisy). Vuorovaikutus, hyvät tavat ja
oma käyttäytyminen ryhmän osana on mainittu tavoitteessa 9 (T9) (henkinen
ja fyysinen hyvinvointi). Ruokaturvallisuus, aterioiden suunnittelu ja toteutus
sekä kotitalouden tehtävät, kuten puhtaanapito on sisällytetty opetettaviin sisältöihin (S1) (POPS 2014, 439). Lisäksi kotitalouden oppimisympäristöjen ja
työtapojen osalta todetaan, että ”kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta” (POPS 2014,
439). Kyseessä on tällöin henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvallisuuden
osa-alue.
Oppilaanohjaus
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Oppilaanohjauksella edistetään opetussuunnitelmassa (POPS 2014, 277, 442) oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen
sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta (työturvallisuus). Oppilaanohjauksen turvallisuussisällöissä korostuvat vastuulliset valinnat opiskeluympäristöissä (ympäristöturvallisuus), omiin valintoihin ja vasOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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tuuseen vaikuttavat tekijät ja identiteetin kehittyminen oman kiinnostuksen
ja edellytysten mukaisesti (henkinen ja fyysinen hyvinvointi); vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä työturvallisuuden osana työelämätuntemus ja ammatinvalintakysymykset (henkinen ja fyysinen hyvinvointi; työturvallisuus).
Tavoitteessa 1 (T1) (POPS 2014, 443) mainitaan valmius toimia erilaisissa
opiskeluympäristöissä ja ryhmissä. Tavoitteessa 9 (T9) kuvataan turvallisuuden kannalta keskeisiä sisältöjä kuten työelämätuntemus sekä monikanavaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen käyttö (työturvallisuus) (POPS 2014,
443).
Kuvataide
Kuvataiteen turvallisuussisällöt liittyvät henkiseen hyvinvointiin, esimerkiksi oppilaan identiteetin rakentumisen, osallisuuden, toimijuuden ja ilmaisun
avulla. Kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteiden (POPS 2014, 143, 266,
426) perusteella luokilla 1–2 opetellaan kuvallisella ilmaisulla havainnoimaan
ympäristöä, ilmaisemaan itseään ja omaksumaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä. Lisäksi kuvataiteen sisällössä 3 (S3) esitetään, että tavoitteena on ”tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan
monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen”
(henkinen ja fyysinen hyvinvointi) (POPS 2014, 145). Pitkäjännitteisyys ja yhteisöllisyys ovat turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Yhteistoiminnallisuus on
mainittu kaikkien luokka-asteiden tavoitteissa. Luokilla 7–9 on kuvattu tavoitteita, jotka liittyvät laajemmin yhteiskunnallisuuteen, kulttuuriin ja taiteeseen
arvojen ilmentäjänä. Kuvataiteen opetussuunnitelman sisällöissä ei ole kuvattu lainkaan riskeihin, toimintatapoihin, oppimisympäristöihin, työvälineisiin
tai materiaaleihin liittyvää turvallisuutta. Näihin kuuluisivat esimerkiksi turvallinen tai asianmukainen välineistön käyttö, turvallinen opetusympäristö,
ergonomiset lähtökohdat sekä teknologian käytön turvallisuushaasteet, kuten
tekijänoikeuskysymykset.

Johtopäätökset
Kaikkiaan voidaan todeta, että turvallisuuskasvatuksen oppiaineisiin liittyvät teemat esiintyvät opetussuunnitelmassa fragmentoituneina (kuvio 2).
Turvallisuuskasvatuksen viitekehys -kuviossa (kuvio 1) (Lindfors ym. 2017,
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112; OPTUKE 2012) turvallisuuden osa-alueina ovat liikenne-, palo-, terveys-, tieto-, vesi-, työ-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuus sekä yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmat. Lisäksi kuviossa 1 on yhdeksi turvallisuuden
osa-alueeksi kuvattu henkinen ja fyysinen turvallisuus. Tässä analyysissa henkinen ja fyysinen turvallisuus tarkentui, ja opetussuunnitelmatekstin osumien
perusteella voitiin erottaa ravintoturvallisuuteen, vuorovaikutukseen ja psyykeen liittyvät näkökulmat.

Kuvio 2. Turvallisuuden viitekehyksen (OPTUKE 2012) teemat ja niiden
esiintyminen perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014) oppiaineiden
mukaan.
Yleisellä tasolla toteamme, että opetussuunnitelmassa on kuvattu turvallisuutta lähinnä sisäisen turvallisuuden (Masten 2014; Timonen & Nikander
2017) näkökulmasta. Mikäli tarkasteluun olisi otettu mukaan esimerkiksi
yhteiskuntaopin opetussuunnitelma, kuvauksena olisi ehkä saatu ulkoisen
turvallisuuden rakenteita. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että erityisesti ympäristöoppi ja terveystieto näyttäytyvät oppiaineina, joissa sirpaleisesta
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turvallisuuskuvasta on voitu jäsentää kokonaisuuksia. Lisäksi esimerkiksi
liikunnan opetussuunnitelmassa vesillä liikkumisen turvallisuuden osalta jäsentyy oppilaan ikä- ja kehitystasoa tukeva, loogisesti etenevä kokonaisuus:
luokilla 1–2 vahvistetaan alkeisuimataitoa, luokilla 3–6 uimataitoa ja pelastautumista sekä edelleen luokilla 7–9 uimataitoa ja pelastamista.
Käsityössä korostuvat turvalliset ja tarkoituksenmukaiset työtavat. On oletettavaa, että tarkoituksenmukainen tarkoittaa osin samaa kuin turvallinen.
Paloturvallisuus, sähköturvallisuus ja kemikaaliturvallisuus ovat kemian ja
fysiikan tieteenalojen luontevia turvallisuussisältöjä. Erityisesti näissä kyse
on proaktiivisesta turvallisuustoiminnasta, jossa ennakoidaan riskejä. Kotitalouden osalta opetussuunnitelman turvallisuusaiheita kuvataan käsitteellä
hyvinvointia edistävä. Kaikkiaan tarkastelluissa oppiaineissa vuorovaikutustaidot ja henkinen hyvinvointi ovat esillä monipuolisesti. Huolenaiheen turvallisuuden osalta herättää kuvaamataidon opetussuunnitelma. Oppiaineen
tunneilla käsitellään kemikaaleja ja muita turvallisuudeltaan kriittisiä materiaaleja. Kuvataiteen työskentelyn ergonomiaa, sen paremmin kuin digitaalisten
ilmaisuympäristöjen riskejä kuten tekijänoikeusasioita, ei ole kirjattu kuvataiteiden opetussuunnitelmaan. Tietoturvallisuuden vähäisyys opetussuunnitelmassa herättää kysymyksiä siitä, kuinka hyvin perusasteella valmistaudutaan
digitalisaation mukanaan tuomiin turvallisuushaasteisiin. Lisäksi muutamien
oppiaineiden kohdalla mainittiin ”kestävän kehityksen mukaisesti”, mutta
esimerkiksi oppiaineessa syntyvän jätteen käsittelyä tai uusiokäyttöä ei ole kuvattu merkittävänä menettelynä opetussuunnitelmien tavoite- ja sisältöteksteissä.

Pohdinta
Artikkeli käsittelee opetussuunnitelman turvallisuuspedagogisia sisältöjä sellaisina kuin ne näyttäytyvät yksittäisissä oppiaineissa perusopetuksen
kirjoitetussa opetussuunnitelmassa (POPS 2014). Tuloksena on saatu vastaus tutkimuskysymykseen: Mitä opetamme, kun opetamme turvallisuutta?
Tutkimustulosten on tarkoitus tukea opettajaa hänen tehdessään valintoja
ainedidaktisista turvallisuussisällöistä ja rakentaessaan turvallisuuspedagogiikasta laajenevaa ja opetussuunnitelman tavoitteita tukevaa kokonaisuutta,
jossa oppilaiden kehitystaso on otettu optimaalisella tavalla huomioon. On
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huomattava, että tällä tutkimuksella ei ole tarkoitus kuvata perusopetuksen
turvallisuusilmapiiriä. Turvallisuusilmapiiritutkimuksen käynnistäminen
saattaa olla tarkoituksenmukaista, sillä sisällöt ovat sirpaloituneet useisiin
oppiaineisiin sekä oppilaitoksen pihoille, käytäville ja koulun muihin toimintaympäristöihin, esimerkiksi liikunnan ja käsityön tiloihin.
Nyt esillä olevaa tutkimusasetelmaa voidaan hyödyntää mallina analysoitaessa muitakin opetussuunnitelmia, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai toisella
asteella. Samaa dokumenttianalyysiin perustuvaa teoriaohjaavaa menettelyä
voitaisiin käyttää esimerkiksi tutkittaessa muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden, esimerkiksi demokratian tai monikulttuurisuuden esiintymistä opetussuunnitelmassa.
Tutkimuksen luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa laadulliselle tutkimukselle tyypillinen tulkinnallisuus. Aineiston monipuolisuutta ja laajuutta olisi voitu lisätä ottamalla mukaan tarkasteluun esimerkiksi äidinkielen (digitalisaatio ja medialukutaito), biologian ja maantiedon (luonnonilmiöt) tai
historian ja yhteiskuntaopin (globaalit turvallisuushaasteet) oppiaineiden
opetussuunnitelmatekstit. Oman tutkimuksensa ansaitsisi opetussuunnitelmatekstien kansainvälinen vertailu turvallisuuden näkökulmasta.
Erityisen huolenaiheen herättää joidenkin ainedidaktisten turvallisuusteemojen puuttuminen. Tällaisia ovat esimerkiksi varautuminen pandemian
kaltaisiin yhteiskunnan häiriötiloihin. Erityisesti kuvataiteiden osalta huolta
herättää turvallisuusteeman näkymättömyys opetussuunnitelmassa kokonaisuudessaan. Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäiseminen, riskiperustainen ja reaktiivinen turvallisuustoiminta tuli esille erityisesti terveystiedon ja
ympäristöopin oppisisällöissä.
Opetussuunnitelma heijastaa yhteiskunnan arvoja (POPS 2014, 15) tai kehityssuuntia (Helkama 2015). Opetussuunnitelman (POPS 2014) keskeisinä
turvallisuusarvoina voidaan pitää useiden oppiaineiden opetussuunnitelmiin
kirjattua yksilön henkistä hyvinvointia, erityisesti psyykkistä osa-aluetta; terveyttä sekä yksilön vuorovaikutteista toimintaa ryhmässä. Nämä emootioihin
ja vuorovaikutukseen liittyvät opetussisällöt tulivat esille useiden oppiaineiden opetussuunnitelmateksteissä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Kirjoitetun opetussuunnitelman saadessa toteutetun muotonsa
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tuotamme kansalaisia, joille turvallisuus näyttäytyy painotetusti henkiseen ja
fyysiseen hyvinvointiin sekä vuorovaikutukseen liittyvinä kokonaisuuksina.
Seuraavan perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden uusimistyön yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikkien oppiaineiden turvallisuussisältöihin ja niiden muodostamaan kokonaisuuteen.
Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet antavat sen kehyksen, jossa
kunnat ja koulut sittemmin luovat paikallisesti turvallisuuden sisällöt.
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Tiivistelmä
Tarkastelemme yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä yläkoululaisten luku- ja
kirjoitustaidoista. Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: mitä ja miten yhdeksäsluokkalaiset puhuvat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista. Aineistonamme on 75 kyselylomakevastausta, joita tarkastelemme argumentaatioanalyysin ja suhtautumisen teorian keinoin. Lomakkeen ensimmäisen kysymyksen
virikkeenä oli pääkirjoitus, jossa tuotiin esiin huoli nuorten luku- ja kirjoitustaitojen heikkenemisestä. Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa pohjatekstiin ja perustelemaan mielipiteensä. Suurin osa vastaajista jakoi pohjatekstissä esitetyn
huolen taitojen heikkenemisestä, mutta vastauksissa nousi esiin myös kritiikki
koko ikäryhmää ja poikia koskevia yleistyksiä kohtaan. Toisessa kysymyksessä
vastaajia pyydettiin kertomaan oma mielipiteensä yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista. Yhdeksäsluokkalaiset arvioivat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaitoja pääsääntöisesti myönteisesti.
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Ninth grade pupils’ views on the reading and
writing skills of middle schoolers
Abstract
We examine the views of 9th grade pupils on the reading and writing skills of
middle schoolers. Our research questions are the following: what do 9th grade
pupils talk about when discussing the reading and writing skills of upper
comprehensive school pupils and how do they talk about it? Our data consists
of 75 questionnaire responses, which we examine using argumentation analysis
and appraisal theory. The first question of the questionnaire used an editorial
discussing the concern over declining reading and writing skills of the youth
as a stimulus for the pupils’ response. The participants were asked to discuss
the editorial and give reasons for their opinions. Most respondents shared the
concern over the decline of these skills but the respondents also criticised the
generalisations regarding the whole age group and boys in particular. In the
second question, the respondents were asked to give their own opinion about
the reading and writing skills of upper comprehensive school pupils. Overall,
pupils evaluated the reading and writing skills of upper comprehensive school
pupils positively.

Keywords
writing, pupils, reading, reading and writing skills, Finnish
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Johdanto
Nuorten luku- ja kirjoitustaidoista on keskusteltu viime vuosina runsaasti eri foorumeilla. Keskusteluun ovat osallistuneet lähinnä opettajat, tutkijat
ja vanhemmat – ylipäänsä aikuiset. Merkille pantavaa on ollut, että nuorten
oma ääni ei ole näissä keskusteluissa noussut esille. (Ks. esim. Sääskilahti &
Saviniemi 2019; Sääskilahti, Saviniemi & Palola 2020.) Tässä tutkimuksessa
puheenvuoron saavat nuoret itse, sillä artikkelimme käsittelee verkkokyselyllä
kerättyjä yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista.
Tutkimusta on varsin vähän siitä, mitä nuoret itse ajattelevat luku- ja kirjoitustaidoistaan. Tällainen tieto olisi kuitenkin tarpeellista opetuksen kehittämisessä. Mantsinen (2014) on tutkinut nuorten lukemisen itsearvioinnin yhteyttä lukutaidon tasoon ja koulumenestykseen peruskoulun päättövaiheessa.
Hän toteaa, että nuoret ovat hyviä arvioimaan taitojaan, vaikkakin käsitykset
omasta lukutaidosta ovat varsin optimistisia verrattuna todelliseen suoriutumisen tasoon. Nuorten, erityisesti poikien, on raportoitu yliarvioivan kykyjään ja aliarvioivan tuen tarpeitaan. Toisaalta on todettu, että kokemus omasta
osaamisesta on merkittävä koulusuoriutumisen ja -motivaation taustatekijä.
(Fredriksson, Villalba & Taube 2011, 311–313; Harjunen, Marjanen & Karlsson
2019, 92; Mantsinen 2014, 56.)
Huoli nuorten lukutaidon heikkenemisestä ja lukemisharrastuksen hiipumisesta on ollut usein esillä mediassa (ks. esim. Sorri 2017; Sääskilahti ym. 2019).
Sääskilahden ja Saviniemen (2019) tutkimus osoitti, että suomalaisissa yleisönosastokirjoituksissa äidinkielestä ja kirjallisuudesta puhuttiin huolikeskeisesti, jolloin keskiössä oli luku- ja kirjoitustaidon oletettu heikkeneminen. Suomalaisnuorten oppimistuloksista ovat raportoineet esimerkiksi kansainväliset
PISA-selvitykset, Opetushallitus ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.
Tuoreimpien PISA-tulosten osoittamaan lukemisharrastuksen hiipumiseen
on syytä kiinnittää huomiota, sillä lukemiseen sitoutuminen vaikuttaa huomattavan paljon paitsi kielentuntemukseen myös luku- ja kirjoittamistaitojen
tasoon (Harjunen & Rautopuro 2015, 101; Leino ym. 2019, 86–90; Sääskilahti
ym. 2020).
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Huoleen lukemisharrastuksen hiipumisesta on vastattu Suomessa 2000-luvulla lukemisharrastusta edistävillä hankkeilla, joita ovat toteuttaneet esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Lastenkirjainstituutti, Lukukeskus ja kirjastot (ks. Sääskilahti ym. 2020). Lukemiseen kannustaminen on äidinkielen
ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa kirjallisuudenopetuksen tärkeimpiä
tavoitteita (Aerila & Kauppinen 2019; Kauppinen 2010, 202–216; POPS 2014).
Sorri (2017) on havainnut uutistekstejä käsittelevässä tutkimuksessaan uutisten pohjaavan kritiikittömästi PISA-projektiin ja sen tuloksiin, vaikka niitä on
myös kritisoitu. Uutistekstit välittävät lukutaidosta ja lukemisesta uskomusta
sukupuolittuneena ja sukupuolittavana ilmiönä, vaikka PISA-analyyseissa on
havaittu huonon lukutaidon takana olevan useita muitakin syitä kuin kategoriset kaksi sukupuolta. (Linnakylä & Malin 2004; Sjøberg 2015; Sorri 2017,
1–12, 119; Sulkunen & Nissinen 2012.) Pojat representoidaan heikkoina lukijoina, joita tulisi houkutella lukemisen pariin esimerkiksi pelillisyydellä, teknologialla ja toiminnallisuudella. Poikia ei pidetä omatoimisesti kirjallisuuden
äärelle hakeutuvina tai monipuolisina lukijoina. (Sorri 2017, 55–58.)
Tytöt lukijoina esiintyvät uutisteksteissä vain vähän, lähinnä kun todetaan
sukupuolittuneet lukutaitoerot poikien tappioksi. Tytöistä puhutaan tunnollisina ja sopeutuvina lukijoina, joille kaikenlaisten tekstien ja tekstilajien vaivaton lukeminen on luonnollista. Heikoista tyttölukijoista ei puhuta, ja tyttöjen paremmuus nähdään ongelmana ja poikia syrjivänä seikkana. (Sorri 2017,
77–81.)
Harjusen, Marjasen ja Karlssonin (2019, 3, 18, 90) mukaan kirjoitustaidot
ovat jääneet lukutaitokeskustelun varjoon PISA-tuloksien vuoksi ja peruskouluikäisten taitoerot ja sukupuolten osaamiserot ovat suuret oppimistulos
arviointien perusteella. Lukutaitokeskustelun painottuminen on kirjoitustaidon kannalta sikäli ongelmallista, että perusopetuksen opetussuunnitelman
linjaukset monilukutaidosta edellyttävät, että tekstien tuottaminen on yhtäläisessä asemassa tekstien lukemisen ja tulkinnan rinnalla (Luukka 2013). Tästä
syystä olemme käyttäneet tutkimuksessamme luku- ja kirjoitustaitoa rinnakkaisina käsitteinä otsikkotasolla, tutkimuskysymyksissämme ja kyselylomakkeessamme.
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Tutkimuksen toteuttaminen
Hankimme tutkimusaineistomme pohjoissuomalaisen yläkoulun yhdeksäsluokkalaisilta syksyllä 2019. Aineisto kerättiin äidinkielen oppitunneilla sähköisellä kyselylomakkeella, johon saimme 112 vastausta. Ohjeistimme opettajia kertomaan vastaajille, että suorituksia ei arvostella vaan haluamme tiedon
jokaisen rehellisestä mielipiteestä. Tähdensimme, että haluamme nuorten kertovan itse mielipiteensä, sen sijaan, että vain aikuiset keskustelevat aiheesta.
(Kyselylomakkeen laatimisesta ja ohjeistuksesta ks. esim. Alanen 2011, 148,
152.)
Otimme tutkimusaineistoon vain sellaiset vastaukset, joiden kirjoittaja palautti huoltajan allekirjoittaman tutkimusluvan. Koska vastaajat ovat 15 vuotta täyttäneitä, tutkimusetiikan näkökulmasta riittävää olisi ollut huoltajien
informointi ja osallistujan antama lupa käyttää vastausta tutkimusinformaatiossa kuvatulla tavalla (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019), mutta
koska aineiston kerääminen tapahtui koulussa oppitunnilla, halusimme saada
suostumuksen myös huoltajilta. Aineiston lopullinen koko on 75 vastausta.
Keräsimme aineistomme kyselylomakkeella, jotta saisimme kokoon vastauksia usealta eri rinnakkaisryhmältä. Vastaajien taustatiedoista kysyimme sukupuolen. Vastaajista 33 ilmoitti sukupuolekseen poika ja 42 tyttö.1 Kaikkien
osallistujien L1-kieli on suomi.
Kysely koostui avokysymyksistä, sillä niissä vastaaja voi muotoilla vastauksensa haluamallaan tavalla (ks. Alanen 2011, 149). Lomakkeessa oli neljä kysymystä, koska halusimme välttää liian pitkän lomakkeen ongelmat (ks. Alanen
2011, 152). Ensimmäisen kysymyksen virikkeenä oli Raahen Seutu -lehden
pääkirjoitus, joka käsitteli nuorten luku- ja kirjoitustaitoja. Vastaajia pyydettiin 1. ottamaan kantaa kirjoittajan väitteisiin ja perustelemaan mielipiteensä.
Seuraavaksi kysyttiin, 2. millaiset yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidot ovat
vastaajan mielestä, 3. miten niitä voitaisiin parantaa ja 4. mitä hyötyä niistä on

1 Annoimme kyselylomakkeessa vaihtoehdot tyttö, poika ja muu. Tutkimuksessa viittaamme vastaajaan sillä sukupuolella, jonka hän on itse ilmoittanut.
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elämässä. Tarkastelemme artikkelissamme ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen saamiamme vastauksia.2 Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat:
1. Mitä yhdeksäsluokkalaiset puhuvat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista?
2. Miten yhdeksäsluokkalaiset puhuvat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista?
Koska kummassakin tarkastelemassamme kysymyksessä edellytettiin eksplisiittisesti oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista, sovellamme analysoinnissa argumentaatioanalyysia. Pienessä osassa vastauksia oppilas on
ilmaissut ainoastaan, onko hän samaa vai eri mieltä pohjatekstin kirjoittajan
kanssa, tai ilmaissut lyhyesti mielipiteensä aiheesta. Valtaosa kuitenkin myös
perustelee näkemystään, jolloin vastaukset voidaan luokitella varsinaisiksi argumenteiksi eli väitteen ja perustelun muodostamiksi kokonaisuuksiksi (Kakkuri-Knuuttila 1998, 61).
Valitsimme ensimmäisen kysymyksen virikkeeksi tekstin, jossa otetaan eksplisiittisesti kantaa nuorten luku- ja kirjoitustaitoihin mutta joka ei ole tyyliltään liian kärkevä. Pidimme tärkeänä myös sitä, että pohjatekstissä on samoja sisältöjä kuin laajemmassakin nuorten luku- ja kirjoitustaitoa koskevassa
keskustelussa (ks. esim. Sorri 2017; Sääskilahti ym. 2019). Vaikka vastaajia
ei pyydetty kirjoittamaan vastinetta viriketekstiin, ensimmäinen kysymys
edellytti dialogista kirjoittamista eli tässä tapauksessa vuoropuhelua ainakin
pohjatekstin kanssa, mikä saattoi tehdä kysymyksestä osalle haastavan. Dialogisen kirjoittamisen on todettu olevan vaativaa osalle yhdeksäsluokkalaisista
(Harjunen ym. 2015; Sääskilahti 2015).
Ensimmäinen ja toinen kysymys ovat sisällöltään samankaltaisia. Pidimme
mahdollisena, että jälkimmäinen kysymys toisi esille näkemyksiä, joita vastaajat eivät välttämättä viriketekstin ohjaamina mainitsisi. Lisäksi pohjateksti
käsittelee varsinkin lukutaitoa, ja halusimme selvittää nuorten näkemyksiä
yläkoululaisten kirjoitustaidostakin. Siksi pidimme tarpeellisena kysymystä,
2 Olemme koodanneet saamamme vastaukset niin, että koodissa näkyy sukupuolen
lisäksi lomakkeen järjestysnumero. Esimerkiksi 1P on ensimmäisenä tallennettu lomake,
jonka täyttänyt vastaaja ilmoittaa sukupuolensa olevan poika.
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jossa kirjoitustaito mainitaan eksplisiittisesti lukutaidon rinnalla. Jos ensimmäisen kysymyksen edellyttämä dialogisuus olisi osalle vastaajista liian hankalaa, toinen kysymys tarjoaisi helpomman tavan ilmaista näkemyksensä.
Kahdella erityyppisellä, osin samansisältöisellä kysymyksellä pyrimme varmistamaan, että mahdollisimman moni saisi ilmaistua perustellun näkemyksensä aiheesta.
Analysoinnissa emme keskity siihen, millaisia argumentaatiotekniikoita vastaajat käyttävät, vaan kiinnitämme huomiota argumentoinnin sisältöön. Syvennämme tarkasteluamme Martinin ja Whiten (2005) suhtautumisen teorialla (engl. appraisal theory), jota esimerkiksi Mikkonen (2010) ja Juvonen (2014)
ovat soveltaneet lukiolaisten tekstejä käsittelevissä väitöstutkimuksissaan.
Suhtautumisen teorian keskeiset osat ovat sitoutuminen, asennoituminen ja
intensiteetin ilmaiseminen. Sen avulla voidaan kuvata, miten argumentoija
asemoi itsensä suhteessa omiin ja muiden väitteisiin ja miten hän vahvistaa tai
heikentää sitoutumistaan ja asennoitumistaan esimerkiksi intensiteettiä osoittavilla ilmauksilla. (Martin & White 2005, 34–38, 97–98, 135–136.)

Tulokset
Valtaosa vastaajista oli pohjatekstin kanssa samaa mieltä taitojen heikkenemisestä ja ilmiön huolestuttavuudesta. Toisaalta osa myös kritisoi koko ikäryhmää ja poikia koskevia yleistyksiä. Vastatessaan toiseen kysymykseen 9.-luokkalaiset arvioivat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidot pääasiassa hyviksi.
Vastaajien kanta pohjatekstiin
Pohjatekstinä oli Raahen Seutu -lehdessä 9.10.2017 julkaistu pääkirjoitus, joka
on otsikoitu Ei riitä, että nuori osaa tavata tai lukea mekaanisesti (Tuomikoski
2017). Teksti nostaa esiin PISA-tutkimusten osoittaman lukutaidon heikkenemisen ja poikien vähäisen lukemisharrastuksen. Kirjoittaja käsittelee myös
lukutaidon tärkeyttä työelämässä ja yhteiskunnassa toimimisessa sekä heikon
lukutaidon yhteyttä syrjäytymisriskin kasvuun.
Lähes kaikki vastaajat ottavat eksplisiittisesti kantaa ainakin yhteen pohjatekstin keskeisistä väitteistä. Kolmen vastaajan näkemystä pohjatekstin väitOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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teistä ei pystynyt tulkitsemaan luotettavasti, joten olemme jättäneet nämä vastaukset tarkastelun ulkopuolelle. Yli puolet vastaajista (46) ilmaisee olevansa
pelkästään samaa mieltä pääkirjoituksen kirjoittajan kanssa. Samanmielisyys
koskee lukemisen vähentymistä (13 vastaajaa), poikien heikompia taitoja (10
vastaajaa), luku- ja kirjoitustaitojen tärkeyttä (8 vastaajaa), taitojen heikentymistä (8 vastaajaa) sekä poikien vähäisempää lukemisintoa (6 vastaajaa).
Esimerkkien 1 ja 23 kirjoittajat ilmaisevat pohjatekstin kanssa samanmielisyyttä, jota vastaaja painottaa esimerkissä 1 ilmauksella rehellisesti sanottuna
ja intensiteettimääritteellä aivan.
(1) Rehellisesti sanottuna olen aivan samaa mieltä väitteistä, joita hän esitti. Mielestäni vähäinen lukeminen on yksi syistä, joiden takia lukutaito on
heikentynyt. Nykyään nuori valitsee herkästi itselleen ”helppoa viihdettä”,
jolla tarkoitan videoita, pelejä ja yleisesti vain surffailua netissä. Useatkaan nuoret eivät jaksa ottaa kirjaa käteen – lukea sitä, sekä analysoida
sen sisältöä omilla aivoillaan. – – (22T)
(2) Olen samaa mieltä mielipiteen kirjoittajan kanssa, mutta sitä ei otettu
huomioon, ettei meillä ole ollut samankaltaista lapsuutta kuin kirjoittajan
ikäluokkaan kuuluvilla ihmisillä. Meidän koko elämämme pyörii elektroniikan ympärillä, eikä meitä voi syyttää siitä, että meille on lätkäisty
puhelin käteen pienenä kirjan sijasta. (33T)
Molemmat kuvailevat perusteluissaan nykyajan nuorten tekstimaailmaa, mutta käsittely on mielenkiintoisella tavalla erilaista. Esimerkin 1 kirjoittaja kritisoi nuoria helpon viihteen valitsemisesta kirjojen sijasta. Esimerkin 2 vastaaja
puolestaan kritisoi sen seikan sivuuttamista, että nykynuoret ovat kasvaneet
erilaisessa yhteiskunnassa ja tekstimaailmassa. Lukutaito onkin kokenut murroksen, kun perinteisten kirjojen lukeminen on vähentynyt – mutta toisaalta
lukemisen voidaan arvioida lisääntyneen, jos huomioidaan verkkolukeminen
(Kauppinen & Aerila 2019, 141–142 ja siinä mainitut lähteet).
Tarkastellessamme, kuinka vahvasti vastaajamme kannattavat tai vastustavat pohjatekstissä ilmaistuja näkemyksiä, olemme hyödyntäneet Martinin ja
3
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Whiten (2005, 140–152) suhtautumisen teoriaan sisältyvää kuvausta sitoutumisen ja asennoitumisen intensiteetistä. Vastaajat ilmaisevat samanmielisyytensä tyypillisesti eksplisiittisesti käyttämällä olen samaa mieltä -rakennetta
tai kommentoimalla pohjatekstin kirjoittajan olevan oikeassa tai hänen väitteidensä olevan totta. Olemme tulkinneet ilmausten totta ja oikeassa osoittavan vahvaa samanmielisyyttä kirjoittajan kanssa. Seitsemän vastaajaa myös
korostaa samanmielisyyttään esimerkiksi ilmauksilla täysin ja aivan. Toisaalta
kaksitoista samaa mieltä olevaa lieventää sitoutumistaan varsinkin intensiteettimääritteillä (osittain totta, aika totta, aikalailla oikeassa, osittain oikeassa).
Näin ollen vastaajat käyttävät varauksia, joilla he lieventävät näkemystensä varmuusastetta tai yleistettävyyttä (varauksista ks. esim. Hyland 1998, 1;
Luukka 1992, 365; Markkanen & Schröder 1997, 5).
Kuudentoista vastaajan voi tulkita olevan ainakin osittain eri mieltä pohjatekstin kirjoittajan kanssa (esimerkki 3). Yhdeksän vastaajan mielestä sukupuolten taito- ja motivaatioerojen korostaminen on tarpeetonta tai ei vastaa
todellisuutta ainakaan yksilötasolla. Viisi vastaajaa arvioi, että väite taitojen
heikentymisestä ei pidä paikkaansa omassa viiteryhmässä (esimerkki).
(3) Kirjoittajan mielipide on totta, mutta tekstissä puhuttiin vain poikien
lukutaidottomuudetsa. Ymmärrän, että sitä esiintyy enemmän pojilla entä
tytöillä, mutta tyttöjen lukutaidottomuudestakin olisin varmaan ihan tärkeä puhua. (14T)
(4) Omasta lähipiiristäni pojat kyllä lukevat enemmän kuin tytöt. (6T)
Erimielisyyttä osoittaville vastauksille on tyypillistä esimerkin 3 tavoin osittaista samanmielisyyttä osoittavan kyllä–mutta-rakenteen käyttö. Ne eroavat
samanmielisistä erityisesti siten, että yksikään erimielinen vastaaja ei vahvista
erimielisyyden intensiteettiä esimerkiksi ilmaisemalla olevansa täysin tai ihan
eri mieltä pohjatekstin kirjoittajan kanssa.
Lähdekirjallisuudessa ja yleisessä keskustelussa nuorten luku- ja kirjoitustaitojen käsittely on sukupuolittunutta (ks. esim. Sorri 2017; Harjunen ym. 2019),
ja vastaajatkin arvioivat taitoja sukupuolittuneesta näkökulmasta. Siksi tarkastelemme myös sitä, miten eri sukupuolet ovat vastanneet kyselyssä, vaikka
tämä ei ollutkaan alkuperäinen tavoitteemme. Pohjatekstin väitteiden kanssa
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pelkästään eri mieltä on 3 poikaa ja 4 tyttöä. Yksi pojista väittää ainakin kaikkien tuntemiensa nuorten osaavan lukea sujuvasti; toinen ei usko, että tilanne
olisi niin vakava kuin pohjatekstissä väitetään; kolmas huomauttaa, että kaikki eivät edes tarvitse hyviä luku- ja kirjoitustaitoja.
Tytöt kritisoivat yleistyksiä nuorten lukemattomuudesta ja lukutaidosta. He
huomauttavat, että on myös paljon lukevia poikia, tytötkin voivat olla yhtä
lukutaidottomia ja useimmilla pojillakin on hyvät lukutaidot (esimerkit 5 ja
6). Tyttöjen ongelmat lukemisessa ja kirjoittamisessa mainitaan myös muuten samanmielisyyttä ilmaisevissa vastauksissa. Yksi huomauttaa, että niistä
olisi tärkeä puhua. Tyttöjen on todettu tunnistavan hieman poikia herkemmin tuen tarpeensa ja kokevan epäonnistumiset voimakkaammin (Mantsinen
2014, 44–45, 58–59), mikä voi osittain selittää sitä, että nimenomaan tytöt nostavat esille omat ja muiden tyttöjen ongelmat.
(5) Minun mielestäni myös tytöt voivat olla yhtä lukutaidottomia kuin pojat. Koska jos sinulla on vaikka lukuvaikeuksia tai sinua ei kiinnosta lukea
silloin myös tytöt voivat kuulua tähän ryhmään eivät vain pojat. (27T)
(6) Olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Koska pojilla voi olla enemmän
vaikeiksia kuin tytöillä mutta on myös hyvin lukevia poikiakin paljon.
(35P)
Tytöt mainitsevat, että heidän kaveripiirissään, luokassaan ja koulussaan, jopa
naapurikunnassa, ei ole mitään ongelmia luku- ja kirjoitustaidoissa. Samalla
he kuitenkin toteavat, että muualla tilanne on varmasti huonompi. (Esimerkki
7.) Pojat puolestaan perustelevat käsitystään heikoista taidoista tai lukemattomuudesta sillä, että vastaajalla itsellään tai tämän lähipiirissä pojilla on
huonommat taidot tai vähäinen lukuharrastus. Muuten poikien vastauksissa
ei mainita poikien lukemista, heidän hyviä taitojaan tai toisaalta tyttöjen ongelmia: näistä kaikista puhuvat aineistossamme vain tytöt. Yksi pojista toteaa,
että hän on poikkeus, lukeva poika (esimerkki 8). Myös Sorrin (2017, 74) tutkimuksessa ilmeni, että omaksi ilokseen lukevaa poikaa pidetään poikkeuksena
uutisteksteissäkin.
(7) Luultavasti on paljon niitä, jotka eivät osaa lukea kunnolla. Omassa
kaveripiirissäni ei taida kuitenkaan olla ketään, kuka ei osaisi lukea tai
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kirjoittaa. Olen ymmärtänyt, että pojat lukevat vähemmän kuin tytöt,
mutta poikkeuksiakin tietysti on. – – (38T)
(8) Uskon tilanteen olevan tämä. Harva minunkaan kavereista lukee kirjoja. (Minä olen poikkeus). (29P)
Samanmielisyyttä ilmaistaan tasaisesti sekä tyttöjen että poikien vastauksissa, ja perustelutkin ovat samankaltaisia: poikien ja yleensä nuorten lukemattomuus sekä vähäisen lukemisen vaikutus etenkin lukutaitoon nousee esille
perusteluissa molemmilla sukupuolilla. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset
saavat tukea tutkimuskirjallisuudesta. Nuorten vapaaehtoinen lukeminen on
vähentynyt, eikä lukemista tai kirjoista keskustelua nähdä mieluisana harrastuksena vaan lähinnä ajanhaaskauksena. (Leino ym. 2019, 86–90; Sääskilahti
ym. 2020.) Vähintään yhden kirjan kuukaudessa lukeneet suoriutuivat Karvin
oppimistulosarvioinnissa keskimäärin paremmin kuin ne, jotka eivät lukeneet kirjoja ollenkaan. Myös heidän äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanansa
olivat parempia. (Harjunen ym. 2019, 83.)
Vastaajien mielipide yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista
Toisessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin esittämään oma arvio yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista. Vastaajista 28 arvioi taitojen vaihtelevan yksilöllisesti ja 18 pitää taitoja hyvinä. Kahdentoista (12) mielestä taidot ovat heikentyneet; kuusi (6) vastaajaa pitää taitoja huonoina ja kuusi (6) keskivertoina.
Sukupuolten välillä eroa on ainoastaan siinä, että tytöt huomioivat taitojen
vaihtelevuutta hieman poikia enemmän.
Esimerkki 9 havainnollistaa tyypillistä vastausta, jossa taitojen arvioidaan
vaihtelevan:
(9) Yleisesti ottaen luku- ja kirjoitustaidot yläkoululaisilla ovat hyvät. Jotkut ovat heikompia kirjoittamaan ja lukemaan mutta jotkut ovat hieman
parempia. Luku- ja kirjoutustaidot ovat yksilökohtaisia. Esimerkiksi meidän luokassamme on todella hyviä lukijoita ja kirjoittajia ja sitten on taas
hieman huonompia. (19P)
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Vastaaja pitää taitoja pääasiassa hyvinä, mikä on aineistossamme tavallisempaa kuin taitojen arvioiminen heikoiksi. Esimerkki on sikälikin tyypillinen,
että vastaaja perustelee arviotaan havainnoillaan lähipiiristään (esimerkiksi
meidän luokassamme). Taitojen vaihtelevuutta kommentoidaan pääasiassa dikotomisesti siten, että suurimmalla tai isolla osalla taitojen arvioidaan olevan
hyvät ja muutamilla tai joillakin huonot tai heikommat. Tällöin vastaajat modifioivat näkemyksensä painokkuutta määrällisillä ilmauksilla (Martin ym.
2005, 150–151). Joukossa on muutamia vastauksia, joissa arvio hyvien ja huonojen taitojen yleisyydestä on päinvastainen. Huomionarvoista on, että luonnehdintaa hyvistä taidoista täsmennetään usein intensiteettipartikkelilla ihan.
Kyselyyn osallistuneiden joukossa on 18 vastaajaa, jotka arvioivat yläkoululaisten taidot pelkästään hyviksi. Esimerkki 10 on sikäli kiinnostava, että
vastaaja perustelee arviotaan hyvistä taidoista verkkotekstien ja sosiaalisen
median edellyttämillä taidoilla:
(10) Minun mielestäni yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidot ovat yleisesti
ihan hyvällä tasolla, sillä netissä ja sosiaalisessa mediassa lukutaitoa joutuu käyttämään aktiivisesti. (72P)
Aineistossamme on selvästi tyypillisempää, että taitojen puutteellisuutta tai
heikentymistä perustellaan tekstimaailman digitalisoitumisella.
Vain pieni määrä osallistujista (6 vastaajaa) arvioi yläkoululaisten luku- ja
kirjoitustaidot pelkästään huonoiksi. Näkemystä taitojen huonoudesta perustellaan vähäisellä harjoittelulla, erityisesti vähäisellä lukemisella, sekä omilla
havainnoilla kielivirheistä ja sanavaraston suppeudesta.
Vaikka kyselyn toisessa kysymyksessä vastaajia ei pyydetty arvioimaan lukuja kirjoitustaidoissa tapahtuneita muutoksia, 12 vastaajaa arvioi esimerkin 11
tavoin, että taidot ovat heikentyneet. Tämä heijastellee kyselyn viriketekstin
näkemyksiä sekä laajempaa keskustelua nuorten luku- ja kirjoitustaidoista.
Yksikään ei arvioi, että taidot olisivat parantuneet. Taitojen heikentymisen
syynä pidetään tyypillisesti digitalisaation vaikutusta tekstimaailmaan sekä
lukemisharrastuksen hiipumista ja harjoittelun vähentymistä.
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(11) Luku- ja kirjoitustaito on heikentynyt, mutta mielestäni se ei ole niin
hälyttävä, kuin väitetään. Mielestäni suurin osa ainakin meidänluokan
oppilaista osaa lukea sujuvasti ja ymmärtää ainakin kohtalaisesti lukemaasa. (28P)
Suurin osa kommentoi luku- ja kirjoitustaitoja painottamatta kumpaakaan.
Muutama kuitenkin arvioi niitä erikseen, jolloin tyypillistä on, että lukutaitoa
pidetään parempana kuin kirjoitustaitoa:
(12) Ne keiden kirjoitus- ja lukutaitoja mä tiedän niin ne on hyviä, ehkä
lukutaito paremepi ku kirjoitustaito. (54T)
(13) Tekstiä kyllä ymmärretään, mutta sitä ei osata itse tuottaa. (2P)
Analysoimme toisen kysymyksen osalta myös sitä, millaisilla ilmauksilla vastaajat kuvailevat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaitoja. Selvästi yleisimpiä
ovat positiiviset luonnehdinnat ihan ~ iha hyvät ja ihan ~ iha ok. Tätä positiivisemmat luonnehdinnat ovat harvinaisia. Jos vastaaja on käyttänyt vielä positiivisempia ilmauksia, kuten todella hyvät tai osaavat lukea ja kirjoittaa taitavasti, hän lähes poikkeuksetta ilmaisee myönteisen luonnehdinnan koskevan
vain osaa yläkoululaisista. Kuten esimerkeistä ilmenee, vastaajat saattavat
myös modifioida taitojen kuvausta skaalaavilla ilmauksilla (Martin ym. 2005,
141–142), ja suosivat intensiteettimääritettä ihan, joka asettaa arvion taitojen
laadusta hyvä–huono-skaalan keskivaiheille. Ongelmia käsittelevissä vastauksissa käytetään tyypillisesti luonnehdintoja (aika/melko) huonot ja heikot.

Pohdinta
Olemme tarkastelleet, mitä ja miten yhdeksäsluokkalaiset puhuvat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista. Käytimme aineistonkeruumenetelmänä
verkkolomakekyselyä, jossa oli myös lyhyt viriketeksti. Sen toivoimme tarjoavan tukea omien ajatusten pohtimiseen ensimmäisessä kysymyksessä, ja
toisessa kysymyksessä vastaajat saivat ilmaista näkemyksensä vapaammin.
Viriketeksti saattoi huolikeskeisyydellään ohjailla vastaajia jonkin verran varsinkin ensimmäisessä kysymyksessä.
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Valtaosa vastaajista on ensimmäisen kysymyksen vastauksissa samaa mieltä
pohjatekstin kanssa siitä, että nuorten lukeminen on vähentynyt, poikien taidot ovat heikommat, luku- ja kirjoitustaidot ovat tärkeitä, taidot ovat heikentyneet ja poikien lukuinto on vähäisempää. Toisen kysymyksen vastauksissa
yhdeksäsluokkalaiset arvioivat taitoja kuitenkin positiivisemmin, ja hyvin
moni on sitä mieltä, että nuorten taidot ovat ihan hyvät.
Positiivinen näkemys saattaa osittain selittyä sillä, että tutkimuksissa nuorten
on todettu yliarvioivan taitojaan (ks. Fredriksson ym. 2011, 311–313; Harjunen ym. 2019, 92; Mantsinen 2014, 56). Sinänsä vastaajat esittävät realistisia
arvioita, sillä oppimistulosten arviointien perusteella valtaosa saavuttaa riittävän hyvän lukutaidon perusopetuksessa. Kirjoittamisen tuloksetkaan eivät
ole erityisen heikkoja (Harjunen ym. 2015, 59–62). Vuonna 2019 toteutetussa
suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnissa yhdeksäsluokkalaisten kokonaisosaaminen oli kouluarvosanalla ilmaistuna 7,9 (Kauppinen
& Marjanen 2020, 44–45).
Positiivisiksi tulkittavat arviot ovat pääasiassa maltillisia. Yksikään ei käytä
luku- ja kirjoitustaitoja arvioidessaan esimerkiksi adjektiiveja kiitettävä ja
erinomainen, jotka ovat vakiintuneet sanallisessa arviointiasteikossa ilmaisemaan hyvää parempaa osaamista. Positiivisena voidaan pitää myös sitä, että
yleisnäkemys taidoista on myönteinen. Kohtalaisen hyvän yleisarvion toivoisi
ruokkivan luottamusta siihen, että taitoja voi kehittää. Aiempien tutkimusten mukaan on hyödyllistä, että nuoret pitävät lukemiseen liittyviä taitojansa todellisuutta parempina, sillä käsitys itsestä lukijana vaikuttaa lukuintoon
sekä -motivaatioon ja sitä kautta myös suoriutumiseen (Mantsinen 2014, 56
ja siinä mainitut lähteet; Kauppinen ym. 2020, 89–93). Tutkimusten mukaan
luottamus omiin mahdollisuuksiin lukemisen oppijana on tärkeää lukemismotivaation edistämisessä (Linnakylä ym. 2007, 311). Asenteiden, akateemisen minäkäsityksen sekä oppimisesta saatujen kokemusten on havaittu olevan lukutaitoakin merkittävämpi koulusuoriutumisen taustatekijä, joten on
tärkeää, että käsitys omista taidoista on positiivinen. Kuitenkin itseohjautuva
oppiminen ja omien kehittämiskohteiden tunnistaminen edellyttävät realistista käsitystä omista taidoista ja kyvyistä, ja siitä hyötyisivät etenkin toiselle
asteelle siirtymässä olevat. (Fredriksson ym. 2011, 302–305, 312; Mantsinen
2014, 56–59.)
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Erityisesti poikien on raportoitu yliarvioivan taitojaan (ks. Fredriksson ym.
2011, 311–313; Harjunen ym. 2019, 92; Mantsinen 2014, 56). Aineistossamme
pojat eivät kuitenkaan kritisoineet pohjatekstin väitteitä poikien huonoista taidoista vaan toistavat sitä vastauksissaan. Emme havainneet myöskään viitteitä
siitä, että pojat arvioisivat omia, oman sukupuolensa tai yleensä ikäistensä taitoja myönteisemmin kuin tytöt. Tuloksen tulkinnassa on tosin huomioitava,
että emme kysyneet vastaajien suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineen arvosanaa. Siksi emme pysty suhteuttamaan vastaajien arviota omasta tai oman
luokkansa luku- ja kirjoitustaidon tasosta heidän todistusarvosanoilla todennettuun osaamiseensa.
Käsitys poikien kategorisesta lukemattomuudesta näyttää olevan suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin vahvasti levinnyt ja syvään juurtunut. Vaikka erinomaisen poikalukijan representaatiota ei esiintynyt Sorrin (2017, 74) aineistossa lainkaan, aineistossamme erityisesti tytöt huomauttivat, että on myös
lukevia poikia ja heitä, joilla on hyvät luku- ja kirjoitustaidot. Havaitsimme,
että tytöt kommentoivat sekä tyttöjen, poikien että kaikkien nuorten taitoja,
mutta pojat käsittelevät ainoastaan poikien tai yleensä nuorten osaamista.
Vaikka moni vastaaja toteaa, että nuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat heikot,
yleistystä myös kritisoidaan. Tyttöjen vastauksissa nousee esille, että vaikka
monilla on ongelmia, lähipiirin taidot ovat hyvät. Pojat puolestaan perustelevat käsitystään poikien tai yleisemmin nuorten heikoista taidoista havainnoillaan lähipiirinsä poikien taidoista sekä omilla taidoillaan.
Ero vastauksissa ensimmäisen ja toisen kysymyksen välillä on mielenkiintoinen: nuoret ovat pohjatekstin kanssa samaa mieltä heikentyneistä taidoista,
mutta kysyttäessä samaa asiaa ilman pohjatekstiä ovat arviot huomattavasti
myönteisempiä. Ero ei ole sinänsä yllättävä, sillä ensimmäisessä tehtävässä oppilaiden vastaus asettuu osaksi samaa tekstiverkostoa tehtävänannon ja aineiston kanssa, jolloin viriketekstin näkemykset saattavat heijastua vastauksissa
(Makkonen-Craig 2008, 213–214). Ristiriita herättää kuitenkin kysymyksen
siitä, mitä nuoret todella ajattelevat taidoistaan. Jotta nuorten ajatuksia ylipäätään saataisiin esiin mahdollisimman kattavasti, tutkimuksissa olisi tarpeellista käyttää muitakin kuin kirjoittamiseen perustuvia aineistonkeruumenetelmiä.
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Olennaista on kysyä, miten huolipuhe vaikuttaa nuorten, etenkin poikien,
asenteisiin, itsearviointiin ja sitä kautta motivaatioon ja menestykseen, kun
asenteiden tiedetään olevan vahvasti sidoksissa taitojen aktiiviseen kehittämiseen, oppimiseen ja akateemiseen menestymiseen. On tärkeää kiinnittää
huomiota siihen, miten nuorten taidoista puhutaan ja millaista kuvaa aikuiset
ovat luomassa nuorista oppijoina ja yhteiskunnassa toimijoina. Luku- ja kirjoitustaitojen edistämistä koskevassa työssä olisi tärkeää saada nuoret ottamaan
nykyistä aktiivisemmin ja mahdollisimman omaäänisesti kantaa heitä koskevissa asioissa ja ideoimaan keinoja taitojen kehittämiseksi.
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Tiivistelmä
Tässä artikkelissa tutkimme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden historian tekstitaitoja, erityisesti lähteiden käyttämisen ja tulkinnan taitoja suomenkielisessä kontekstissa. Tutkimus toteutettiin kolmen eri koulun lukioon
valmistavien ryhmien (n = 41) ja lukio-opintonsa jo aloittaneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden (n = 10) kanssa. Aineisto kerättiin Suomen
sisällissotaa käsittelevällä tehtäväsarjalla, joka oli laadittu kynä–paperi-tehtävämuotoon. Aineisto analysoitiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Tulokset
osoittavat, että osa opiskelijoista osasi vastata tehtäviin erinomaisesti, osa taas
hyvin heikosti. Opiskelijoiden osaamisessa näytti olevan eroja sen mukaan, missä koulussa vastaajat opiskelivat. Opiskelijoiden erilaiset taustat näkyivät myös
tuottamistehtävän vastauksissa ja pisteissä. Tulokset osoittavat myös, että pelkkä historian dokumentin lukutaito ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös esimerkiksi
tietoa historiallisesta tilanteesta sekä taitoa kontekstualisoida dokumentti. Historian opettaminen lukiossa taitopainotteisesti edellyttää tekstitaitojen lisäksi
myös historian kontekstin ja historian toimijoiden intentioiden avaamista ja
selittämistä. Tästä hyötyvät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lisäksi
myös suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvat opiskelijat.
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98

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tekstitaidot historiassa

The historical literacy skills among the upper secondaryschool students with immigrant background
Abstract
In this article, we study the historical literacy skills of students with an immigrant
background at general upper secondary schools, with particular focus on
these students’ ability to corroborate source material. The research was carried
out in three different general upper secondary schools in Finland with groups
of multilingual students with an immigrant background, either undergoing
preparatory education for the general upper secondary level (LUVA-groups)
(n = 41) or already conducting their general upper secondary studies (n = 10).
The data was collected with a series of tasks that were answered using paperand-pen method. The data was analysed both quantitatively and qualitatively.
The results showed that some students performed very well, others poorly.
The different background of students influenced their answers and scores. The
results show that the historical literacy skills alone are not enough to answer
the questions. Students also need knowledge about the historical event, to be
able to contextualize the historical documents. Teaching history in general
upper secondary schools requires not only explicit guidance in historical literacy
skills but also explanations of the historical contexts and intentions of different
historical figures. This benefits not only the students whose mother tongue is
Finnish or Swedish, but also the multilingual students.

Keywords
historical literacy, multilingual students, general upper secondary school
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Johdanto
Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että oppilaiden
kulttuurisella taustalla ja kotona puhutulla kielellä on yhteys oppilaan osaamiseen. Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on usein ongelmia uuden kotimaan kielen hallinnassa (Fraillon, Ainley, Schulz, Friedman & Duckworth
2019, 83), ja esimerkiksi PISA- ja PIRLS-tutkimuksissa on havaittu, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tulokset ovat kantaväestöä heikompia
(esim. Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro 2017; Vettenranta ym. 2016)1.
Samalla tavoin osaaminen on heikompaa oppilailla, jotka kotonaan puhuvat
muuta kuin heidän koulunsa virallista opetuskieltä. Tuoreessa 8.-luokkalaisten monilukutaitoa kartoittavassa ICILS-tutkimuksessa (International Com
puter and Information Literacy Study) maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
monilukutaitopisteet jäivät Suomessa jopa 46 pistettä kantaväestön oppilaiden
saavuttamia pisteitä heikommiksi, mikä vastaa noin yhden kouluvuoden eroa
maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden välillä (Leino, Ahonen, Hienonen, Hiltunen, Lintuvuori, Lähteinen, Lämsä, Nissinen, Nissinen,
Puhakka, Pulkkinen, Rautopuro, Sirén, Vainikainen & Vettenranta 2019). Myös
kansalliset historian oppimistulosarvioinnit (Ouakrim-Soivio & Kuusela) ja
niihin pohjaavat tutkimukset (ks. esim. Ouakrim-Soivio, Rantala, Rautopuro,
Saario & van den Berg 2018) ovat osoittaneet, että maahanmuuttajataustaisten
oppilaiden osaaminen historiassa on heikompaa kuin kantaväestön oppilailla.
On kuitenkin muistettava, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat hyvin
heterogeeninen joukko. Kieli- ja kulttuuritaustan lisäksi koulunkäyntiin ja
osaamiseen vaikuttaa muun muassa se, monennenko polven maahanmuuttaja
on, samoin kuin esimerkiksi vanhempien sosioekonominen asema (esim. Kilpi-Jakonen 2017; Leino ym. 2019).
Opetussuunnitelmaperusteiden painotuksia
Suomen yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmaperusteissa monilukutaito kuvataan erilaisten tekstien hallintaan liittyvinä tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin taitoina. Tekstillä tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten,
1 Toisaalta esim. PISA 18 ensituloksia -raportissa (Leino ym. 2019) todetaan, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrät tutkimusjoukossa ovat sen verran pienet, että
tuloksiin on suhtauduttava varauksella.
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auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden
yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa (Opetushallitus 2014, 2015, 2019). Osa
tutkijoista käyttää monilukutaitoa sateenvarjokäsitteenä, jonka alle erilaiset
lukutaidot voidaan koota (esim. Luukka 2013), ja eri opetussuunnitelmien välillä on eroja siinä, mitä monilukutaitoon sisällytetään ja miten se suhteutuu
muihin avainkäsitteisiin (Mertala 2018).
Samalla tavalla kuin monilukutaidon käsite on monitulkintainen, myös
1990-luvun puolivälistä lähtien taitopainotteisiksi laaditut historian opetussuunnitelmaperusteet (Opetushallitus 2014, 2015, 2019) ja niissä esiintyvät käsitteet historiallisen ajattelun taidot ja historian tekstitaidot eivät ole helposti
tai yksiselitteisesti määriteltäviä (Virta 2007; Veijola 2016). Taitopainotteisuus
ilmenee perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden historian oppiaine
osiossa niin, että opetuksen tavoitteissa korostuvat tiedon tulkintataidot, lähteiden luotettavuuden arviointitaidot ja taidot käyttää erilaisia lähteitä myös
omien tulkintojen tekemisessä (Opetushallitus 2014, 415–418). Vuoden 2015
lukion historian opetussuunnitelman tavoitteissa2 (Opetushallitus 2015) ei
mainita suoraan perusopetuksen opetussuunnitelman tapaan (2014) historian
tekstitaitoja, mutta käsitteen voi ajatella sisältyvän myös lukion opetussuunnitelmaan (Ouakrim-Soivio & van den Berg 2018, 35). Lukiokoulutuksessa historian opetuksen tavoitteena on nimittäin ohjata opiskelijoita tiedon luotettavuuden kriittiseen arviointiin, ilmiöiden moniperspektiiviseen selittämiseen,
tiedon hankintaan eri lähteistä sekä laajojen tietokokonaisuuksien käsittelyyn
ja taitoon erottaa olennainen epäolennaisesta (Opetushallitus 2015, 170).
Monilukutaidon ja historian tekstitaitojen käsitteet ovat kummatkin monitulkintaisia, eivätkä näiden käsitteiden erot tai yhtäläisyydet ole vielä jäsentyneitä tai selkeärajaisia. Historian tekstitaidot (eng. historical literacy) eroavat
yleisistä tekstitaidoista ja yleissivistävässä koulutuksessa yhdeksi laaja-alaisen
osaamisen kokonaisuudeksi määritellystä monilukutaidosta, koska ne ovat yhteydessä historian tiedonmuodostuksen käytänteisiin (esim. Moje 2015). Historian tekstitaidot tarkoittavat kykyä tulkita menneisyyden lähteitä ja tulkita
teksti kulloisessakin historiallisessa kontekstissa. Historian tekstitaitojen hallinta edellyttää kriittistä lukutaitoa, mutta myös riittävää yleisten tekstitaito2 Syksyllä 2021 voimaan astuvissa lukion opetussuunnitelmaperusteissa historian
tekstitaidot kuitenkin mainitaan (Opetushallitus 2019, 280–281).
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jen hallintaa. (Rantala, Puustinen, Khawaja, van den Berg & Ouakrim-Soivio
2020.)
Myöskään se, miten tekstitaitoja opetetaan osana historian taitotavoitteita, ei
ole historian opettajille itsestään selvää. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat,
että siirtyminen taitopainotteiseen historian opetukseen on vienyt suomalaisilta opettajilta verrattain pitkän ajan (Rantala & Ouakrim-Soivio 2020), eivätkä opettajat aina ole ihan varmoja, mistä esimerkiksi historian taitotavoitteissa
on kyse (Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012; Rantala & Ouakrim-Soivio 2018).
Toisaalta halukkuutta taitopainotteisempaan opetukseen tuntuu kuitenkin
olevan, vaikka toteutustapoja vielä pohditaan (esim. Sulkunen & Saario 2019).
Lisäksi lukion opettajille kohdistetussa kyselyssä ainakin osa opettajista mainitsee lähdeaineistojen tulkintaa edellyttävän työskentelyn kuuluvan opetukseensa (Sulkunen, Luukka, Saario & Veistämö 2019). Paneudumme tässä artikkelissa siihen, miten muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat osanneet vastata suomenkielisessä
kontekstissa historian tekstitaitoihin liittyviin erityyppisiin tehtäviin. Vaikka tutkimuksemme aineisto ei liity suoraan historian opetukseen, tulokset
johdattavat pohtimaan nimenomaan opetuksen kysymyksiä: miksi historian
tekstitaitojen opettaminen on tärkeää ja mitä se tarkoittaa käytännössä monikulttuurisessa opetusryhmässä. Nämä kysymykset ovat keskeisiä varsinkin,
kun aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukiolaiset ovat saavuttaneet
historian tekstitaitoihin kiinnittyviä opetussuunnitelmatavoitteita varsin
vaihtelevasti (ks. esim. Kouki & Virta 2015; Ouakrim-Soivio ym. 2018).

Historian tekstitaidot
Historian tekstitaidot on käsitteenä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallisissa perusteissa uusi, vaikka kyseistä käsitettä on teoretisoitu jo
1990-luvun alkupuolelta lähtien (Veijola 2016). Kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta historian tekstitaidoille ei ole löydettävissä täysin yksiselitteistä määritelmää, mutta lähes kaikki sitä tutkineet ja teoretisoineet henkilöt
nostavat historian tekstitaidoissa keskiöön menneisyyden toimijoiden tuottaman lähdeaineiston tulkinnan ja siinä tarvittavat taidot. (Ks. esim. Barton &
Levstik 2009; Lee 2011; Wineburg 1991.)
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Sam Wineburg (1991) on tutkimuksissaan analysoinut erityisesti historian lukutaitoa. Hän erottaa siinä lähteen taustoittamisen ts. historiallisen lähteen
luonteen ja sen tarkoituksen pohtimisen (eng. sourcing), lähteen kontekstualisoinnin eli sen kiinnittämisen historialliseen aikaan ja paikkaan (eng.
contextualizing) sekä lähteiden keskinäisen vertailun ja oman tulkinnan vahvistamisen lähteitä vertailemalla (eng. corroboration). Historian tekstitaidot
tulevat siis näkyviksi lähdeaineiston kanssa työskentelyssä (ks. myös Nokes
ym. 2007; Van Sledright 2010). Historian tekstitaidoilla voidaankin suppeimmillaan tarkoittaa lähteiden lukemisen taitoa ja tiedon tuottamista niiden
pohjalta (Veijola 2016). Laajemmassa määrittelyssä historian tekstitaidot edellyttävät kykyä analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia tekstejä, taitoa tulkita lähteitä suhteessa niiden historialliseen kontekstiin ja lisäksi taitoa
esittää näistä omia tulkintoja (Rantala & van den Berg 2013). Lukemisen ja tulkinnan jatkumoon liitetään siis myös perustelluista tulkinnoista viestiminen.
Edellä esitetyn perusteella voi huomata, että historian tekstitaidoissa on samoja elementtejä kuin kriittisessä monilukutaidossa. Kummassakin edellytetään
lähteiden luotettavuuden arviointia, viittaustekniikan käyttöä sekä tekstin
analysointi- ja tulkintataitoja. (Kouki & Virta 2015.) Yhtenä olennaisena erona
historian tekstitaitojen ja yleisempien (kriittisten) tekstitaitojen välillä pidetään kuitenkin historiallisen kontekstin ymmärtämistä, joka liittyy kiinteästi
historian tiedonmuodostukseen (esim. Nokes 2013). Historian tekstitaidoissa
edellytettävä lähteiden kontekstualisoinnin taito tarkoittaa, että lähdeaineisto
sijoitetaan historialliseen kontekstiinsa: aineiston tulkitsijan tulee ymmärtää,
että historiallinen lähde on tuotettu johonkin tiettyyn tarkoitukseen, tietyssä tilanteessa ja tiettyjen henkilöiden toimesta. Opiskelijoiden tulee siis oppia
lähteitä tulkitessaan pohtimaan, mistä tekstissä on kyse, kuka sen on tuottanut
ja milloin se on laadittu. (Rantala ym. 2020.) Keskeisenä kontekstualisoinnissa
on pidetty myös opiskelijan kykyä irtautua oman aikakautensa ajattelusta ja
pyrkimystä tulkita tekstejä niiden syntyhetken lähtökohdista käsin (Rantala
ym. 2013, 395).
Tekstin tulkitsijan pitää siis tuntea lähteen tai historiasta esitetyn tulkinnan
historiallinen asiayhteys, jotta hän voi esimerkiksi arvioida lähteitä tuottaneiden henkilöiden tarkoitusperiä. Aiempien tutkimusten tulokset (esim. Rantala
ym. 2013; Wineburg 2001) osoittavat, että monilla opiskelijoilla ei ole kykyä
kontekstualisoida lukemiaan lähteitä tai pohtia niissä esiintyneitä intentioita.
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Arja Virran ja Elina Koukin (2015) tutkimus, jossa analysoidaan lukiolaisten
kykyä tulkita erilaisia, keskenään ristiriitaisiakin lähteitä, myös digitaalista
tekstiä ja kuvia, vahvistaa edellä esitettyjä tuloksia. Tulosten mukaan osa lukiolaisista keskittyi pikemminkin faktatiedon keräämiseen kuin varsinaiseen
tehtävänantoon, jossa edellytettiin historian taitojen soveltamista. Vain harvat lukiolaiset kiinnittivät huomiota tekstin kontekstiin tai käsittelivät ilmiötä
historiallisessa kontekstissa.
Kun historiallisia lähteitä tulkitaan, kontekstualisoidaan, arvioidaan ja välitetään uutta tietoa tekstien avulla, tämä kaikki tapahtuu kielen välityksellä.
Kielellä onkin keskeinen rooli historian opiskelussa ja opetuksessa, mikä voi
olla osalle opiskelijoista haasteellista. Tämä on saanut meidät tutkimaan muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden historian tekstitaitoja: miten toiselle asteelle siirtyvät maahanmuuttajataustaiset opiskelijat osaavat lukea ja tulkita historiallisia lähteitä
sekä tuottaa tietoa niiden pohjalta. Kysymys on mielestämme tärkeä, koska
tiedämme monilla suomea tai ruotsia äidinkielenäänkin puhuvilla lukiolaisilla olevan vaikeuksia esimerkiksi historian lähteiden tulkitsemisessa, kuten
ensimmäisen ja toisen käden lähteiden erottamisessa ja niiden luotettavuuden
arvioimisessa (Rantala ym. 2013). Lisäksi maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden historian osaamista on Suomessa tutkittu toistaiseksi verrattain vähän
(ks. esim. Ouakrim-Soivio ym. 2017).

Tutkimuskysymykset
Vastaamme tässä artikkelissa tutkimuskysymykseen, miten lukiokoulutukseen pyrkivät tai sen jo aloittaneet maahanmuuttajataustaiset opiskelijat
osaavat lukea tulkintaa edellyttäviä historian lähteitä, vastata niiden pohjalta
esitettyihin väittämiin ja tuottaa lähteisiin perustuvan kirjallisen vastauksen
annettuun avokysymykseen.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Tutkimusaineisto kerättiin kolmen eri koulun lukioon valmistavien ryhmien
maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta (n = 41) ja lukio-opintonsa jo aloit104
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taneilta maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta (n = 10). Aineisto kerättiin
Suomen sisällissotaa käsittelevällä tehtäväsarjalla, joka oli laadittu kynä–paperi-tehtävämuotoon. Tehtävävihossa oli tutkimusluvan lisäksi taustakysymyksiä ja asenneväittämiä, kaksi alkuperäislähteisiin perustuvaa väittämätehtävää
sekä yksi tekstin tuottamista edellyttävä avotehtävä. Opiskelijat palauttivat
tutkijalle tai opettajalle täyttämänsä tehtävävihon, minkä jälkeen heidän vastauksensa koottiin ensin Excel-taulukkoon ja sen jälkeen SPSS-matriisiin.
Taustakysymysten lisäksi opiskelijalta kysyttiin hänen historian opiskeluunsa liittyviä asenteita 15 väittämällä, joista viisi liittyi historian oppiaineesta
pitämiseen, viisi siihen, miten vastaaja kokee itsensä historian oppijana, ja
viisi siihen, miten tärkeänä vastaaja pitää historian oppiainetta oman tulevaisuutensa kannalta. Vastaamiseen käytettiin Likert-asteikkoa, jossa vaihtoehto 1 tarkoitti täysin eri mieltä ja vaihtoehto 5 täysin samaa mieltä. Asenneväittämät vastausvaihtoehtoineen olivat samat, joita käytettiin vuonna 2011
Opetushallituksen historian ja yhteiskuntaopin oppimistulosarvioinneissa.
(Ouakrim-Soivio ym. 2012.)
Taustakysymysten ja asenneväittämien jälkeen opiskelijoita ohjattiin aineistojen ja kysymysten teemoihin seuraavalla ingressitekstillä:
Suomessa käytiin sisällissotaa tammikuun lopusta toukokuun alkuun
vuonna 1918. Sodassa olivat vastakkain punaiset, jotka olivat enimmäk
seen työväestöä, ja valkoiset, jotka olivat enimmäkseen maata omistavia
viljelijöitä ja virkamiehiä.
Opiskelijoita ohjeistettiin vastaamaan kahteen alkuperäislähteisiin perustuvaan väittämätehtävään dokumenttien ja omien tietojensa perusteella. Aineistotehtävien sisältö liittyi Suomen sisällissotaan, jota oli käsitelty muissakin
oppiaineissa kuin historiassa vuotta aiemmin, jolloin vastaajat olivat perusopetuksen päättövaiheen oppilaita. Oletuksena oli myös, että vastaajilla oli
ollut mahdollisuus kuulla ja nähdä aiheeseen liittyvää uutisointia ja teemalähetyksiä monissa eri medioissa sisällissodan satavuotismuistovuonna.
Ensimmäinen aineistotehtävä perustui valkoisten komentajan G. A. Finnen
valokuvaajille kohdistamaan lehti-ilmoitukseen, joka julkaistiin Tampereen
sanomissa 9.4.1918. Ilmoituksen tekstiä ei muokattu, mutta siinä olleen verOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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bin ”valtuuttaa” kerrottiin tarkoittavan samaa kuin luvan antaminen. Dokumenttitekstiin liittyi viisi väittämää, ja opiskelijoiden tuli vastata niihin valitsemalla yksi seuraavista vaihtoehdoista: ”Kyllä”, ”Ei”, ”En ymmärrä väitettä”
tai ”Ymmärrän väitteen, mutta en osaa vastata”. Kahdella viimeisellä väittämävaihtoehdolla haluttiin selvittää, oliko opiskelijoilla vaikeuksia ymmärtää
väittämä vai osata vastata siihen.
Toinen aineistotehtävä liittyi Hjalmar Linderin 28.5.1918 Hufvudstads
bladetissa julkaisemaan mielipidekirjoitukseen ”Jo riittää verilöyly!” ja lehden
toimituksen vastaukseen Linderille. Näitä tekstejä lyhennettiin hieman tilasyistä. Vastaajille myös selitettiin suomeksi seuraavat sanat: verilöyly, teloitus,
mielipuolisuus, muona, leski, kamppailla, kohauttaa olkiaan ja yhteiskunnan
yläluokka. Teksteistä oli laadittu viisi väittämää, joista vastaajien tuli valita,
oliko väittämä heidän mielestään oikein vai väärin.
Kolmas tehtävä edellytti vastaajilta tekstin tuottamista. Tehtävä kuului seuraavasti: Mitä seurauksia sisällissodalla oli suomalaisten elämään sodan jälkeen?
Käytä hyväksesi dokumentteja ja tietoja, joita sinulla on. Kirjoita yhtenäinen
teksti, ei vain listaa.
Taulukossa 1 on esitetty vastaajien taustatietoja koulun, sukupuolen, syntymämaan ja kotikielen mukaan luokiteltuina. Koulussa A opiskelevat olivat aineiston keruuhetkellä (lukuvuonna 2018–2019) lukioon valmistavissa ryhmissä
ja osa heistä oli opiskellut perusopetuksen oppimäärän osittain tai kokonaan
englanniksi. Koulun B vastaajat olivat suomi toisena kielenä -oppimäärän
mukaan opiskelevia maahanmuuttajataustaisia lukiolaisia. Koulun C vastaajat
opiskelivat niin ikään lukioon valmistavassa ryhmässä. Lähtökohtana ei kuitenkaan ole vertailla keskenään lukiossa jo opiskelevien ja lukion valmistavassa koulutuksessa opiskelevien suorituksia.
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Taulukko 1. Vastaajat eri taustamuuttujien mukaan luokiteltuina.
Taustamuuttuja

numerus

prosenttia

Koulu
A
B
C

32
10
9

63
20
18

Sukupuoli
Tyttö
Poika

25
26

49
51

Syntymämaa
Suomi
Muu

6
45

12
88

Kotikieli
suomi
ruotsi
muu

2
0
49

4
0
96

Vastaajista 22 prosenttia (n = 11) oli Suomeen tullessaan 1–3-vuotiaita, 10 prosenttia (n = 5) oli 4–6-vuotaita, kuusi prosenttia (n = 3) oli 7–10-vuotiaita, 28
prosenttia (n = 14) ilmoitti tulleensa Suomeen 11–15-vuotiaana ja 24 prosenttia
(n = 12) yli 16-vuotiaana.
Aineiston analysoinnissa käytettiin pääsääntöisesti kvantitatiivisia menetelmiä, joiden tuloksia täydennettiin tekstimuotoisen avovastausaineiston laadullisella analyysillä. Määrällisten tulosten kuvailussa käytettiin frekvenssi- ja
prosenttijakaumia sekä keski- ja hajontalukuja. Kahden ryhmän väliset erot
analysoitiin riippumattomien otosten t-testin avulla. Tilastollisesti merkitsevien erojen yhteydessä raportoidaan myös erojen käytännön merkitsevyyttä
kuvaava efektin koko ja t-testin yhteydessä Cohenin d ja varianssianalyysin
yhteydessä etan neliö (n2) (Cohen 1988, 20–23, 281–282).
Avovastausaineistoa analysoitiin laadullisesti aineistolähtöisellä eli induktiivisella sisällönanalyysilla, koska käytössä ei ole aiempia tutkimustuloksia,
joiden perusteella olisi ollut mahdollista luokitella opiskelijoiden vastauksia
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–127). Käytännössä sisällönanalyysi tehtiin niin,
että opiskelijoiden käsin kirjoittamat vastaukset kirjoitettiin ensin sähköiseen
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muotoon. Tämän jälkeen aineiston lähiluvussa keskityttiin ennen muuta vastauksiin teksteinä sekä niiden kielenkäyttöön. Erityisesti huomiota kiinnitettiin vastausten tekstimäisyyteen, jonka tärkeimmäksi osatekijäksi Tieteen
termipankki (14.6.2020. https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:tekstimäisyys) määrittelee koherenssin eli riittävän sisällön yhtenäisyyden. Vas
tauksista laskettiin myös sanamäärät.
Tehtävät pisteytettiin etukäteen ja tuottamistehtävän pisteyttämiseksi laadittiin alustavat ohjeet. Tuottamistehtävän alustava pistemäärä oli 10, ja ohjeissa kuvattiin, mitä eri pistemäärän saavilta vastauksilta odotetaan yhtäältä
historian tietojen (5–0 pistettä) ja toisaalta kielenkäytön ja tekstin rakenteen
(5–0 pistettä) näkökulmasta. Kaksi arvioijaa luki ja pisteytti kaikki vastaukset
ensin näiden ohjeiden mukaan. Toinen arvioija kiinnitti vastauksissa erityistä huomiota historian tietoihin, toinen arvioija vastausten kielenkäyttöön ja
tekstimäisyyteen. Tämän jälkeen arvioijat keskustelivat tekemiensä havaintojen pohjalta. Tässä vaiheessa ohjeistusta muokattiin siten, että enimmäispistemääräksi tuli 5 ja eri pisteiden kuvauksissa yhdistettiin historian tietojen
ja kielenkäytön sekä tekstimäisyyden näkökulmat. Arvioijat pisteyttivät vas
taukset uudestaan muokatun ohjeistuksen mukaan.

Tulokset
Tutkimuskysymykseemme, miten lukiokoulutukseen pyrkivät tai sen jo aloittaneet maahanmuuttajataustaiset opiskelijat osaavat vastata historian lähteiden tulkintaa edellyttäviin väittämätehtäviin ja tuottaa lähteisiin perustuvan kirjallisen vastauksen annettuun avokysymykseen, voidaan heti alkuun
todeta, että opiskelijoiden osaaminen vaihteli huomattavasti tehtävätyypin
mukaan. Opiskelijat saivat lähteiden ymmärtämiseen perustuvista suljetuista
tehtävistä keskimäärin noin puolet maksimipisteistä (10 pistettä / 20 pistettä),
mutta tuottamistehtävästä opiskelijat saivat keskimäärin hieman alle kolmasosan enimmäispistemäärästä.
Opiskelijoiden välillä oli varsin suuria eroja osaamistasossa. Tämä näkyy
siinä, että lähteisiin perustuvista kahdesta tehtävästä täydet viisi pistettä sai
16 opiskelijaa, kun taas osan opiskelijoista (n = 9) pistemäärät jäivät näissä
tehtävissä nollaan pisteeseen. Tekstin tuottamista vaatineessa kolmannessa
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tehtävässä opiskelijoiden pisteet jakautuivat vastaajien kesken siten, että nolla
pistettä sai noin neljännes vastaajista (n = 11), yhden pisteen sai kolmannes
vastaajista (n = 17), kaksi pistettä sai neljännes vastaajista (n = 12) ja täydet viisi
pistettä sai kolme vastaajaa. Myös se, että monivalintatehtävien ja tuottamista
edellyttävän avotehtävän pistekeskiarvoissa oli suuri keskihajonta, kuten taulukossa 2 on esitetty, kertoo siitä, että opiskelijoissa oli sekä hyviä että heikkoja
vastaajia.
Kun opiskelijoiden saamia pistemääriä tutkittiin tarkemmin, heidän suoriutumisensa ensimmäisessä lähdetehtävässä oli yhteydessä toisen lähdetehtävän
kanssa (rx = 0,375) ja suoriutumiseen avotehtävässä (rx = 0,294), mutta toinen lähdetehtävä ei juurikaan ollut yhteydessä avotehtävässä suoriutumiseen
(rx = 0,089).
Vaikka avotehtävä oli tehtävävihossa viimeisenä, vastasivat kaikki opiskelijat
kolmea lukuun ottamatta siihen jotain. Suuret erot oppilaiden tekstintuottamistaidoissa näkyivät muun muassa siinä, että kaksi opiskelijaa oli kirjoittanut vastauksensa englanniksi ja kaikki muut vastasivat suomeksi. Suurin osa
vastauksista oli melko lyhyitä: noin kaksi kolmasosaa eli 32 vastausta oli alle
30 sanan pituisia, ja vain seitsemän pitempiä kuin 50 sanaa.
Myös tekstimäisyyden näkökulmasta vastausten kirjo oli varsin suurta. Lyhimmät vastaukset koostuivat vain muutamasta sanasta. Esimerkki 1 alla havainnollistaa tällaista yhden lauseen tai virkkeen vastausta:
Esimerkki 1
Sodan jälkeen suomalaisten
elämään meni hyvin.
Esimerkin 1 vastauksen voi katsoa muodostavan jonkinlaisen merkityskokonaisuuden, mutta tämän tapaisten hyvin niukkojen vastausten tekstimäisyyttä voi pitää tulkinnanvaraisena, etenkin koska monet sanoista on otettu
suoraan tehtävänannosta.
Muualla kuin Suomessa syntyneiden opiskelijoiden pistekeskiarvot olivat
kummassakin lähdetehtävässä korkeammat kuin Suomessa syntyneiden. Aineistotehtävässä pistekeskiarvot olivat kummassakin ryhmässä samat (1,5).
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Syntymäpaikka ei selittänyt lainkaan ensimmäisen lähdetehtävän pistekeskiarvojen eroja muualla kuin Suomessa syntyneiden ja Suomessa syntyneiden
opiskelijoiden välillä. Toisessa lähdetehtävässä syntymäpaikka selitti kaksi
prosenttia ja aineistotehtävässä prosentin opiskelijoiden saamien pistekeskiarvojen eroista. (Taulukko 2.)
Taulukossa 2 on nähtävissä, miten opiskelijoiden saamat pisteet jakautuivat
tehtävätyypeittäin ja kouluittain. Opiskelijoiden saamat tehtäväkohtaiset pistemäärät vaihtelivat sen mukaan, missä koulussa opiskelijat olivat. Koulujen
välille syntyi tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,01) opiskelijoiden saamien
pistemäärien suhteen vain ensimmäisessä lähdetehtävässä (F = 5,34, df = 2;48,
p < 0,01). Koulu selitti opiskelijoiden piste-eroja ensimmäisessä tehtävässä 18
prosenttia (η2 = 0,182), mutta toisessa tehtävässä vain prosentin ja kolmannessa tehtävässä viisi prosenttia. Vaikka lähtökohtaisesti koulun B opiskelijat menestyivät kaikissa tehtävissä koulujen A ja C opiskelijoita paremmin,
suoriutuivat koulun C opiskelijat toisesta monivalintatehtävästä koulun B
opiskelijoita hieman paremmin. Koulun B opiskelijoiden menestymistä ensimmäisessä lähdetehtävässä ja avotehtävässä selittänee se, että he suorittivat
aineistonkeruuhetkellä ensimmäistä vuotta lukio-opintojaan, kun kahden
muun koulun opiskelijat suorittivat lukioon valmistavia opintoja. Kun avotehtävän vastauksia tarkastellaan kouluittain, ovat niiden keskihajontaluvut verrattain suuria. Erityisen suurta keskihajonta on koulussa B, mikä käytännössä
tarkoittaa sitä, että kyseisessä koulussa oli sekä hyviä että heikkoja pisteitä saaneita opiskelijoita.
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Taulukko 2. Opiskelijoiden tehtävistä saamat pistemäärät ja keskihajonta
sukupuolen, kotikielen, syntymäpaikan sekä koulun mukaan luokiteltuina.
Lähdetehtävä 1

Lähdetehtävä 2

Aineistotehtävä 3

Sukupuoli
Tyttö (n = 25)
KH
Poika (n = 26)
KH
Yhteensä (n= 51)
KH
p < 0,001
η2

2,3
1,6
2,2
1,6
2,3
1,6
n.s
0%

3,3
1,4
3,1
1,3
3,2
1,3
n.s
1%

1,8
1,1
1,3
1,2
1,5
1,2
n.s
5%

Kotikieli
Suomi (n = 2)
KH
Muu (n= 49)
KH
p < 0,001
η2

1.0
0
2,3
1,6
n.s
3%

2,0
1,4
3,2
1,3
n.s
3%

2,0
0
1,5
1,2
n.s
1%

Syntymäpaikka
Suomi (n = 6)
KH
Muualla (n = 45)
KH
p < 0,001
η2

2,3
1,2
2,2
1,6
n.s
0%

2,7
1,2
3,3
1,3
n.s
2%

1,8
1,5
1,5
1,1
n.s
1%

Koulu
A (n = 32)
KH
B (n = 10)
KH
C (n = 9)
KH
p < 0,01
η2

1,9
1,4
3,6
1,8
2,1
1,2
p < 0,01
18 %

3,1
1,4
3,3
1,4
3,4
1,1
n.s
1%

1,4
1,0
2,0
1,6
1,2
1,0
p < 0,5
5%
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Jo aiemmin tässä artikkelissa havainnollistimme ns. hyvin niukkoja avovastauksia. Suurin osa opiskelijoiden lyhyistäkin avovastauksista sisälsi kuitenkin
vähintään kaksi tai kolme lausetta, jolloin merkityssisältö oli myös laajempi.
Useimmissa oli myös käytetty sidesanoja osoittamaan asioiden välisiä suhteita, kuten esimerkin 2 vastauksessa:
Esimerkki 2
Ihmiset kuolivat, koska nälästä
Sininen tappoivat punaisia.
Kaupunki vaurioitui
Ihmiset saavat kodittomia
Esimerkin 2 tyyppisissä vastauksissa yhden tai muutaman sidesanan käyttö
ja kokonaiset virkkeet luovat tekstiin koherenssia, vaikka vastaus muuten olisikin luettelomainen. Toisaalta myös lyhyehköön vastaukseen voi jo sisältyä
tekstin keskeisiä elementtejä, kuten esimerkin 3 vastaus osoittaa:
Esimerkki 3
Sisällissota aiheutti jako(?) ja erimielisyyksia
punaiset häviävät sodan ja osa joutuvat
vankilaan mutta lopullisesti ulkomaan
näkökulmasta valkoiset ei kuulu tehdä
niin. valkoiset häpeä voitosta ja
vapauttivat punaisia.
mutta talvisodanaikana punaiset
ja valkoiset ydistyisvat ja sotivat
yhdessä
Esimerkin 3 tapaisissa vastauksissa saattaa olla historian tietoihin liittyviä
puutteita tai virheitäkin. Vastaukset voivat myös sisältää vaihtelevassa määrin kielellistä epätarkkuutta. Niitä voi kuitenkin pitää kokonaisina teksteinä
sikäli, että niissä on aloitus, lyhyt aiheen käsittely ja jonkinlainen lopetus. Sisällöllistä yhtenäisyyttä teksteihin rakentuu sekä käsitteiden että sidesanojen
käytöllä.
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Edellä käsiteltyjä esimerkkejä yhdistää se, että vastaukset näyttävät olevan
opiskelijoiden itsensä tuottamia. Aineistossa on kuitenkin myös vastauksia,
joihin on kopioitu tekstiä joko tehtävävihon sisältämästä aineistosta tai jostain
Internet-lähteestä. Tällaisia suoria sitaatteja sisältäviä vastauksia on kaikkiaan
kymmenen eli noin viidesosa kaikista vastauksista. Alla olevassa esimerkin
4 vastauksessa on lihavoituna virkkeen pituinen suora lainaus tehtävävihon
aineistosta:
Esimerkki 4
Kaikki oli tosi huono. ihmiset kuolivat vankkiloissa.
Ei ollut ruokaa. Naiset ja lapset nälkää kuolivat.
Oli kauhistuttavaa. Ei telotuksia ole toteutettu
mielivaltaisesti, vaan tutkinnan jälkeen sotaoikeuden päätöksenä. Ja
myös oli paljon julmuutta
Kopioitua tekstiä sisältävät vastaukset sijoittuvat jatkumolle, jonka ääripäinä
ovat yhtäältä lauseen tai virkkeen pituisen lainauksen sisältävät vastaukset ja
toisaalta vastaukset, jotka koostuvat lähes kokonaan sitaatista. Esimerkin 4
vastaus sijoittuu siis tämän jatkumon keskivaiheille. Koska tehtävänannossa
kehotetaan käyttämään hyväksi aineiston dokumentteja, lainausten määrä ei
tästä näkökulmasta ole yllättävää. Huomionarvoista on kuitenkin se, että tekstiä on kopioitu suoraan niinkin moneen vastaukseen.
Esittämäämme tutkimuskysymykseen, miten lukiokoulutukseen pyrkivät tai
sen jo aloittaneet maahanmuuttajataustaiset opiskelijat osaavat lukea tulkintaa
edellyttäviä historian lähteitä ja vastata niiden pohjalta esitettyihin väittämiin
ja tuottamista edellyttävään avokysymykseen, voidaan edellä esitettyjen määrällisten ja laadullisten tulosten perusteella todeta, että opiskelijoiden väliset
erot olivat hyvin suuria: osa opiskelijoista osasi vastata tehtäviin erinomaisesti,
osa taas hyvin heikosti. Tytöt suoriutuivat annetuista tehtävistä hieman poikia
paremmin, ja hieman yllättäen muualla kuin Suomessa syntyneet opiskelijat
osasivat tehtäviä Suomessa syntyneitä paremmin. Suomi kotikielenä ei myöskään näkynyt parempana suoriutumisena. Tähän tutkimukseen osallistuneet
lukiokoulutukseen pyrkivät tai sen jo aloittaneet maahanmuuttajataustaiset
opiskelijat kykenivät tuottamaan lähteisiin perustuvan kirjallisen vastauksen varsin vaihtelevasti. Lähes kaikki opiskelijat pystyivät kuitenkin vastaamaan tehtävään jotain suomeksi. Kaikkia vastauksia ei voi tekstimäisyyden
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näkökulmasta pitää varsinaisesti teksteinä, koska ne koostuivat vain yhdestä
virkkeestä. Toisaalta suurin osa vastauksista koostui useammasta virkkeestä,
ja niissä myös hyödynnettiin erilaisia sidesanoja luomaan yhteyksiä asioiden
välille ja siten sisällöllistä koherenssia. Joukossa oli myös vastauksia, joista
pystyi erottamaan aloituksen, käsittelyn ja lopetuksen. Suurin osa vastauksista vaikutti opiskelijan itse tuottamalta, mutta noin viidesosassa vastauksia oli
turvauduttu suoriin lainoihin muista teksteistä.

Pohdinta
Tässä artikkelissa esittämämme tulokset kertovat vain 51 lukioon aikovan
tai siellä juuri opintonsa aloittaneen opiskelijan historian tekstitaitojen hallinnasta, joten tuloksia ei voi yleistää. Ne tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden
tarkastella Suomessa toistaiseksi vain vähän tutkittua aihetta, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden historian tekstitaitoja.
Edellä esitetyt tulokset osoittivat, että opiskelijoiden erilaiset taustat näkyivät
dokumentinlukutaidoissa, historiallisten dokumenttien tulkintataidoissa ja
tekstin tuottamistaidoissa. Myös se, opiskelivatko vastaajat lukioon valmistavassa koulutuksessa vai jo lukiossa, näkyi opiskelijoiden välisinä osaamiseroina historian tekstitaitoja ja tekstin tuottamista edellyttäneissä tehtävissä. Toisaalta lukion jo aloittaneiden ryhmässä oli kuitenkin huomattavaa hajontaa
tuottamista edellyttävässä avotehtävässä. Tämä kertoo historian tekstitaitojen
osaamisen heterogeenisuudesta, jolla saattaa olla yhteyttä myös opiskelijoiden
suomen kielen taitoon. Aineisto ei kuitenkaan mahdollista tällaista tarkastelua, koska siihen ei kerätty tietoa opiskelijoiden suomen opiskelusta. Tulokset
osoittivat myös, että opiskelijoiden historiaan liittyvät tiedot olivat vaihtelevia,
varsinkin kuin aineiston keruussa käytetty tehtävä liittyi Suomen historian
vaiheeseen, josta kaikilla opiskelijoilla ei ollut tukenaan ennakkotietoa.
Aineistonkeruutilanne vastannee kuitenkin pitkälle oikeaa opetustilannetta
historian oppitunnilla, jossa opiskelijoiden tiedot ja taidot vaihtelevat suuresti, jopa äidinkielenään suomea ja ruotsia puhuvien opiskelijoiden välillä
(Ouakrim-Soivio ym. 2018). Pelkkä dokumentin lukutaito ei myöskään yksin
näytä riittävän, vaan opiskelijat tarvitsevat myös kontekstualisointitaitoja sekä
taitoa lukea ja tulkita tekstiä rivien välistä (ks. Kouki ym. 2015; Rantala ym.
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2013). Voi kuitenkin olla, että tilanne olisi ollut olennaisesti erilainen, jos tässä käytetyt tehtäväsarjat olisivat liittyneet johonkin meneillään olevaan kurssiin ja sen sisältöihin, jolloin opiskelijoilla olisi saattanut olla enemmän tietoa
1910-luvun lopun Suomesta ja kyseisestä aikakaudesta.
Tässä tutkimuksessa esitetyt tulokset opiskelijoiden historian tekstitaidoista
johtavat pohtimaan, miten historian opetusta tulisi kehittää, jotta esimerkiksi
lukion historian opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2015, 2019)
asetetut taidolliset tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Voi olla, että historian
taitojen ja tekstin tuottamisen harjoittelu perusopetuksessa ei yksinomaan
riitä vaan näyttää siltä, että myös lukiossa opiskelijat tarvitsevat opetusta ja
ohjausta historian tiedonmuodostuksen tavoissa ja tekstikäytänteissä: miten
erilaisia historian lähdeaineistoja lähestytään ja tulkitaan ja miten tulkintoja
lähdeaineistoista esitetään ilman, että toisen tekstiä kopioidaan sellaisenaan.
Historian opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa olisikin tärkeä käsitellä
sitä, miten historian tekstitaitoja opetetaan, ohjataan ja arvioidaan. Eri oppiaineiden integrointi voisi niin ikään tarjota mahdollisuuksia historiankin tekstitaitojen käsittelyyn. Syksyllä 2021 voimaan astuvat lukion opetussuunnitelmaperusteet tukevat rakenteellisesti eri oppiaineiden moduuleista koostuvien
opintojaksojen toteuttamista. Niiden puitteissa olisi mahdollista yhdistää historian tekstitaitojen opiskelua osaksi niin oman kielen kuin vieraiden kielten
opetusta ja opiskelua.
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Tiivistelmä
Tässä artikkelissa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden (n=54) kuvauksia tekstien tuottamisesta heidän ensimmäisen yliopistovuotensa aikana.
Tutkimusaineistona olivat opiskelijoiden vastaukset lomakekyselyyn heidän
ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotenaan. Tutkimusaineisto analysoitiin
aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja kvantifioinnin avulla. Opiskelijat kielensivät tuottaneensa ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana 102 erilaista tekstiä.
Heidän tieteellisten tekstien tuottamisen kuvauksistaan hahmotettiin kirjoittajaminään ja tekstin tuottamisen osataitoihin (tekstilaji-, prosessi-, tekniset
ja ajattelun taidot) liittyvät näkökulmat. Molempina vuosina korostuivat tekstilaji-, prosessi- ja tekniset taidot ajattelun taitojen kuvauksen jäädessä vähäisemmäksi. Vuoden aikana opiskelijoiden kuvauksissa kirjoittamiseen liittyvät
affektiivisuuden ilmaukset vähenivät ja teknisiin taitoihin liittyvät maininnat
lisääntyivät. Viestintäkäytänteiden ohjauksessa olisi tuettava sitä, että tiedeyhteisön käytänteet hahmottuvat opiskelijoille kokonaisvaltaisesti.
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Pre-service teachers as writers during their first academic year
Abstract
This article reports on a study of how pre-service primary education teachers
perceive their academic writing during their first academic year. The data consist
of material from a qualitative survey (n=54) responded to by the participants at
the beginning of their first and second academic year. The data were analysed
using qualitative and quantifying content analysis. The findings show that
pre-service teachers recognized 102 texts which they had produced during the
academic year. Two approaches were identified in the pre-service teachers’
responses: writer identity and sub-skills related to writing (orientation to genres,
writing process, technical skills and knowledge construction). Genres, writing
process and technical skills occurred more frequently in student responses than
knowledge construction. During the first academic year the affective expressions
related to writing decreased and the description of technical skills increased.
Based on our findings, the multifold nature of academic writing should be made
more explicit for the student during their studies.

Keywords
pre-service teachers, academic literacies, academic writing
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Johdanto
Akateemiset viestintätaidot ja -käytänteet, erityisesti tieteellinen kirjoittaminen, ovat olleet monien tutkimusten kohteena kansainvälisesti jo vuosikymmenien ajan (esim. Bailey 2018; Lea & Street 1998, 2006). Myös suomalaistutkimusta on jonkin verran, ja se on painottunut lähinnä opetuskokeilujen (esim.
Helenius 2003; Katajamäki 2020), opinnäytetöiden piirteiden (Puskala 2020;
Vuorijärvi 2012) tai opinnäytetöiden ohjaamisen (Puskala 2020; Svinhufvud
2013) tarkasteluun. Akateemisten viestintätaitojen ja -käytänteiden opetusta
on pyritty kehittämään tutkimusperusteisesti, koska yliopisto-opiskelu vaatii taitoja, joihin lukiokoulutus ei näytä tarjoavan riittäviä valmiuksia (esim.
Bailey 2018; Hardy & Boulton 2012; Helenius 2003). Tutkimusperusteinen kehitystyö on edellytys sille, että opetus tukee oppimista ja syventää kouluttajien
ymmärrystä siitä, mistä akateemisten viestintätaitojen omaksumisessa on
kyse. Akateemisten viestintätaitojen ja -käytänteiden opetus ja sen kehittäminen on tärkeää, koska näiden taitojen hallinta tuottaa opinnoissa etenemisen
(Bailey 2018) lisäksi kiinnittymistä yhteisöön (Poutanen, Toom, Korhonen &
Inkinen 2012) ja edistää opiskelija- ja tiedeyhteisön jäsenen identiteetin kehittymistä (Gourlay 2009; Korhonen 2012).
Lähestymme tässä artikkelissa tieteellistä kirjoittamista ja sen pedagogiikkaa sosiokulttuurisesta viitekehyksestä (Vygotsky 1978), joka korostaa kielitaidon holistista, sosiaalista ja yhteisöllistä luonnetta ja lähestyy lukemista ja
kirjoittamista (literacy) tilannesidonnaisena toimintana erityyppisten tekstien kanssa (Tarnanen 2019; ks. myös Kiili & Mäkinen 2012; Kiili, Mäkinen
& Coiro 2013). Sosiokulttuurisesti orientoituneessa tutkimuksessa nojataan
laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan teksti voi olla sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen tai kineettisten symbolijärjestelmien tai näiden
yhdistelmien avulla tuotettu (Kress 2003). Akateemiset viestintäkäytänteet
ymmärretään puolestaan tilanteisina, ja niiden luonne vaihtelee esimerkiksi
tieteenalan, viestintätilanteen tai viestijöiden odotusten mukaan (esim. Bailey
2018; Gee 2010; Lea ym. 1998, 2006).
Kun akateemisia viestintätaitoja lähestytään sosiokulttuurisesta näkökulmasta, niiden omaksumisessa ei ole kyse pelkästään kognitiivisesti omaksuttavien ja tilanteesta toiseen siirrettävien yksilöllisten taitojen tai yksittäisten
tekstien rakenne- ja muotokonventioiden oppimisesta vaan myös sosiaalisten
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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käytänteiden omaksumisesta, toimimisesta tiedeyhteisössä ja sosiaalistumisesta siihen (Lea 2004; Lea ym. 2006). Viestintätaidot siis kietoutuvat tiedon
alan hallinnan omaksumiseen, kuten sen oppimiseen, miten tietoa luodaan,
ilmaistaan ja jaetaan tiedonalayhteisössä (Hynd-Shanahan 2013). Tiedonalan
sisältötietoa, sen tekstikäytänteitä ja tiedonmuodostuksen tapoja ei voikaan
erottaa toisistaan (Sulkunen & Saario 2019).
Kirjoittamisessa tiedeyhteisölle ominaiset tiedonmuodostuksen prosessit näkyvät esimerkiksi kollaboratiivisena ongelmanratkaisuna, yhteissuunnitteluna, useina kirjoitusversioina ja muokkaamiskertoina sekä vertaispalautteena
(Seow 2002). Tällöin kirjoittamisessa on keskeistä luomisprosessi ja merkityksen konstruointi tuotos- ja tiedonsiirtolähtöiseen kirjoittamiskäsitykseen verrattuna (Barnard & Campbell 2005). Kirjoittamisella onkin usein keskeinen
rooli muun muassa kriittisen ja evidenssipohjaisen ajattelun kehittämisessä
(esim. Goldman ym. 2016).
Koska sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsoen viestintäkäytänteiden opetus
– ja ylipäänsä akateeminen oppiminen – rakentuu tiedeyhteisössä toimimisen ja merkitysneuvottelujen kautta, niin akateemisten viestintäkäytänteiden
oppimisen haasteet ovat opettajien ja opiskelijoiden yhteisiä haasteita (Haggis
2006). Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten yhteisön ekspertit ja noviisit ymmärtävät käytänteitä ja omaa toimintaansa (Lea ym. 1998). Yliopiston
opettajien tulisikin pystyä hahmottamaan, kuinka tietoa konstruoidaan heidän omalla alallaan, ja selvittämään tätä opiskelijoille (Bailey 2018). Tärkeää
olisi myös painottaa sekä lukemisen että kirjoittamisen osuutta tiedonmuodostuksessa sekä huomioida opiskelijan nykyiset ja aiemmat tekstikäytänteet
(Lea 2004).
Tarkastelemme tässä artikkelissa luokanopettajaopiskelijoita tekstien tuottajina yliopistokontekstissa yhden opintovuoden aikana ja pyrimme ymmärtämään heidän näkemyksiään tiedeyhteisössä kirjoittamisesta omien opetuskäytänteidemme kehittämiseksi (ks. myös Torvelainen, Tarnanen, Hankala
& Kainulainen 2019). Tarkastelumme pohjana on pitkittäisaineisto, joka on
kerätty opiskelijoiden ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden alussa. Näin tutkimuksemme myös lisää tietoa opintojen alkuvaiheen tekstien tuottamisesta,
jota ei ole juurikaan tutkittu systemaattisesti (ks. kuitenkin Mäntynen 2009;
Nikkola 2019; Torvelainen & Lukkari 2015; Torvelainen ym. 2019). Tutkimus122
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kysymyksemme ovat seuraavat: 1) Millaisia tekstejä opiskelijat kuvaavat tuottaneensa ensimmäisen opintovuoden aikana? ja 2) Miten opiskelijat kuvaavat
tekstien tuottamiseen liittyvää osaamistaan ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana?

Tiedeyhteisön viestintäkäytänteisiin sosiaalistuminen
Tiedeyhteisön viestintäkäytänteiden omaksuminen ja niihin sosiaalistuminen on opiskelijoille haasteellista. Haasteet selittänevät sitä, miksi yliopistokontekstissa kirjoittamiseen liittyy usein kielteisiä tunteita (Gourley 2009; Lea
ym. 1998). Tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä ongelmia voidaan pitää osittain vuorovaikutuksen ja kielen ongelmina (ks. Haggis 2006): opettajat eivät
välttämättä osaa kielentää vaadittavaa osaamista selkeästi ja opiskelijoilla ei
ole vielä valmiuksia ymmärtää ”akateemista” puhetta. Jonkinlaisesta yhteisöön kiinnittymättömyydestä (ks. Poutanen ym. 2012) tai vähintään vuorovaikutuksen ongelmista kertonee myös se, että opiskelijat näyttävät kysyvän
apua lukemis- ja kirjoittamisongelmiinsa mieluummin vertaisilta, ystäviltä tai
vanhemmilta kuin yliopisto-opettajilta (Hardy & Clughen 2012). Tähän voi
vaikuttaa paine näyttää pärjäävänsä uudessa ympäristössä, jolloin akateemiset
opinnot voivat näyttäytyä ”yksityisenä vaelluksena kohti menestystä tai häviötä” (Mäkinen 2012).
Opiskelijat saapuvat yliopistoon erilaisin odotuksin. Useat ovat kokeneet ennen yliopisto-opintoja itsensä hyviksi opiskelijoiksi, joiden ei ole välttämättä
tarvinnut ponnistella opinnoissaan (Poutanen ym. 2012). Aiempien kokemustensa vuoksi osa opiskelijoista yliarvioikin omat kykynsä pärjätä yliopisto-opinnoissa, vaikka suurin osa näyttäisi kuitenkin ymmärtävän, että opiskelu yliopistossa on jollain tavoin vaativampaa verrattuna heidän aiempiin
opintoihinsa, vaikka vaatimuksista ei olekaan selkeää mielikuvaa (Hardy ym.
2012).
Tutkimuksissa havaitut kirjoittamisen haasteet voidaan jakaa karkeasti tekstilajin ja työskentelytavan oppimisen haasteisiin, joihin kietoutuvat palautteenanto ja arviointi. Yliopistossa kirjoitetaan monia erilaisia tekstejä, joiden
moninaisuutta opiskelijat eivät näytä havaitsevan tai joiden laatuvaatimukset
jäävät heille epäselviksi. Esimerkiksi Hardyn ja Clughenin (2012) tutkimukOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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sessa yliopiston opettajat arvioivat teettäneensä noin 50 erilaista tekstiä kursseillaan, mutta opiskelijat arvioivat kirjoittaneensa 17 erilaista tekstiä. Yksi
näkyvimmistä tieteellisten tekstien laatuvaatimuksista on toisten tuottamaan
tietoon viittaaminen, joka näyttäytyy opiskelijoille usein pelkkänä tekniikkana, vaikka se kietoutuu tiedonmuodostuksen prosesseihin aina sopivien lähteiden etsinnästä niiden kriittisen tulkintaan saakka (Hathaway 2015; W
 ingate
2006). Tieteellinen kirjoittaminen onkin tiedonmuodostuksen prosessi, jonka
mukaiseen prosessimaiseen työskentelyyn opiskelijat näyttävät olevan melko
tottumattomia (Mäntynen 2009; Nikkola 2019). Tähän prosessiin kuuluvat
olennaisesti lukemisen strategiat, joita opiskelijoiden on myös opittava (Helenius 2003). Tekstin rakenteissa ja kielessä ilmenevä tieteellisyys on siis tietynlaisten ajattelu- ja työskentelystrategioiden tulosta.
On havaittu, että teksteistä annettu palaute ei usein saavuta tavoitteitaan. Opettajat pyrkivät palautteellaan ohjaamaan opiskelijoita tiedonmuodostuksen tapoihin (esim. analysointiin, kriittiseen tarkasteluun, synteesien tekoon) mutta
palaute muotoillaan kuitenkin tekstin muotoon liittyviksi kommenteiksi, jotka eivät silloin välitä alkuperäistä tarkoitustaan (Lea ym. 1998). Opettajien palaute on myös usein yksisuuntaista, jolloin siitä jää uupumaan kirjoittamisen
mielekkyyttä lisäävä dialogisuus (Bloxham & West 2007). Opettajien palaute
saattaa jäädä hyödyntämättä myös siksi, että opiskelijat havaitsevat melko nopeasti kirjoittamisen tilanteisesti vaihtelevat normit, eli yhden opettajan ohjeet eivät ole relevantteja seuraavan opettajan tehtävässä (Bloxham ym. 2007).
Myös muodoltaan samanlainen palaute voi tarkoittaa eri asioita eri teksteissä
(Lillis & Turner 2001).
Opettajilta saadun palautteen lisäksi vertaispalaute on osa tiedeyhteisön akateemisia käytänteitä. Vertaisarvioinnin on todettu vaikuttavan positiivisesti
yliopisto-opiskelijan akateemiseen suoritukseen, sillä se mahdollistaa opiskelijan sitoutuneen ja kriittisen otteen arvioitavaan tuotokseen sekä sen vertaamisen muihin vastaaviin. Näin se saa opiskelijan rakentamaan ja täydentämään
omassa osaamisessaan olevia aukkoja tai virheitä (esim. Double, McGrane &
Hopfenbeck 2020). Kirjoittamisen vertaisarvioinnissa toisen arviointi voi olla
tehokkaampaa kuin arvioitavana oleminen ja vertaisarvioinnin tekeminen voi
auttaa tulemaan paremmaksi myös oman työn muokkaamisessa ja kirjoittamisprosessin edistämisessä (Baker 2016; Rollinson 2005). Vertaisarviointi voi
myös edesauttaa palautteen välittymistä, koska opiskelijat käyttävät todennä124
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köisesti samantyyppistä kieltä keskenään ja koska palaute ei tule auktoriteetilta vaan vertaiselta (esim. Liu ym. 2016), vaikka he voivat kokea sen emotionaalisesti raskaaksi tai he eivät luota siihen (Ertmer ym. 2007). Tätä ei kuitenkaan
pitäisi pelätä, sillä opiskelijat näyttävät hyötyvän vertaisryhmätyöskentelystä,
joka tukee sekä tekstin tuottamisprosessissa että kirjoittamiseen liittyvissä
emotionaalisissa haasteissa (Helenius 2003; Torvelainen ym. 2015).

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksemme aineistona on pitkittäisaineisto (n=54), joka koostuu luokanopettajaopiskelijoiden vastauksista kahden lomakekyselyn avoimiin kysymyksiin (ks. taulukko 1). Kyselyt toteutettiin luokanopettajaopiskelijoiden
ensimmäisen ja toisen opintovuoden syyslukukauden alkupuolella. Kyselyyn
vastanneet opiskelijat osallistuivat ensimmäisen opintovuotensa syyslukukaudella vuorovaikutusosaamisen opintojaksolle, joka integroitiin kasvatustieteen perusopintoihin. Perusopinnoissa reflektoitiin omia oppimiskokemuksia
ja harjoiteltiin käsitteellistämään niitä teoriatiedon avulla. Opiskelijat kirjoittivat oppimiskokemuksistaan esseen, jossa harjoiteltiin tieteellisten konventioiden (esseen rakenne, viittauskäytänteet) lisäksi prosessimaista työskentelyä, johon liitettiin vertaispalaute. Opintojaksolla sivuttiin myös tieteellisen
artikkelin rakennetta ja sen lukemista. Jakson tavoitteena oli siis tukea perusopintoihin kuuluvan esseen kirjoittamista sekä ohjata ja tehdä näkyväksi
tiedeyhteisölle tyypillistä toimintatapaa, johon opiskelijoiden oletettiin olevan
melko tottumattomia aiempien opintojensa pohjalta.
Opiskelijat vastasivat ensimmäisen vuoden kyselyyn opintojakson alussa ennen kuin tieteellisen kirjoittamisen osuus alkoi. Toisen vuoden kysely tehtiin
opintojen alkaessa syksyllä äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikkaan painottuvan opintojakson aikana. Osallistuminen tutkimukseen oli opiskelijoille
vapaaehtoista, ja heillä oli mahdollisuus keskeyttää tutkimus niin halutessaan.
Tutkimus esiteltiin opiskelijoille opintojaksojen lähiopetuksessa, mutta he
vastasivat kyselyihin omalla ajallaan. Tämän tutkimuksen tekijöistä kolme
toimi opettajina näillä opintojaksoilla, mutta vastaajina on myös opiskelijoita
opintojaksoilta, joiden opettaja ei osallistunut tämän tutkimuksen tekoon.
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Edellä mainittujen opintojaksojen välissä opiskelijoilla ei ollut erityistä kirjoittamiseen liittyvää ohjausta. Toki on oletettavaa, että he ovat saaneet palautetta
opinnoissa tuottamistaan teksteistä eri opintojaksojen ohjaajilta. Ensimmäisen opintovuoden aikana lähes kaikki opiskelijat tuottivat ainakin yhden videoblogin sekä ryhmässä tuotetun videon. He kirjoittivat reflektoivaa tekstiä
omaan henkilökohtaiseen digitaaliseen oppimisympäristöönsä ja tuottivat
multimodaalisen portfolion. Lisäksi he osallistuivat verkkokeskusteluun ja
tuottivat aineistopohjaisen kantaaottavan tekstin, pienimuotoisen tutkimussuunnitelman, lukuisia esseitä tai esseenomaisia oppimistehtäviä sekä omaa
oppimista kuvaavia aikajanoja oman valintansa mukaan, esimerkiksi miellekarttoina, Prezi-esityksinä, diaesityksinä ja infograafeina. Lisäksi he tuottivat
eri oppiaineisiin, opetusharjoitteluun ja koulukokeiluihin liittyviä opetus- tai
jaksosuunnitelmia sekä oppimateriaalia. Kaikkiaan opintojen tekstimaailmaa
voi pitää hyvin monipuolisena, koska opiskelijat tuottivat monimuotoisia, tavoitteeltaan erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä.
Taulukko 1. Aineiston muodostuminen tutkimuskysymyksittäin.
Tutkimuskysymys

Kyselylomakkeen kysymys (opintovuosi)

1) Millaisia tekstejä opiskelijat
kuvaavat tuottaneensa ensimmäisen opintovuoden aikana?

Mitä tekstejä olet tuottanut yliopisto-opinnoissasi viime lukuvuoden aikana? Erittele mahdollisimman tarkasti. (2. opintovuosi)

2) Miten opettajaopiskelijat
kuvaavat tekstien tuottamiseen
liittyvää osaamistaan ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden
aikana?

Mitä ajattelet tieteellisistä teksteistä, niiden
tuottamisesta ja tulkitsemisesta yliopistossa?
Olet toiminut tieteellisten tekstien kanssa esim.
valmistautuessasi pääsykokeisiin ja pääsykoetilanteessa. (1. opintovuosi)*
Mitkä ovat kehittymistavoitteesi tekstien tuottajana? (1. opintovuosi)
Miten arvioisit itseäsi nyt, yliopistovuoden
jälkeen, tekstien tuottajana? Kuvaa, 1) mitä olet
oppinut tekstien tuottamisesta viime lukuvuoden aikana ja 2) missä sinun pitää vielä kehittyä.
(2. opintovuosi)

* Aineistoon sisällytettiin vain tekstien tuottamiseen liittyvät vastaukset.
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Aineisto
analysoitiin
aineistolähtöisen
sisällönanalyysin
keinoin
(DeCuir-Gunby, Marshall & McCulloch 2011) sekä hyödyntämällä kvantifiointia, minkä sisällönanalyysi sallii (Hsieh & Shannon 2005). Ensimmäisen
tutkimuskysymyksen aineistosta eriteltiin erilaiset tekstimaininnat ja niitä koskevat luonnehdinnat sekä kvantifioitiin tekstien kokonaismäärä sekä
niihin viitanneiden opiskelijoiden määrä. Toisen tutkimuskysymyksen aineistosta analysoitiin, mistä näkökulmista opiskelijat tarkastelivat tekstien
tuottamistaan. Analyysin kautta rakentuivat seuraavat näkökulmat: kirjoittajaminä, tekstilajitaidot, tekstin tuottamisprosessitaidot, tekniset taidot ja
ajattelun taidot. Näkökulmat syntyivät monivaiheisena analyysiprosessina,
jossa tutkijat ensin yhdessä neuvottelivat aineiston luokittelutavoista. Tämän
jälkeen tehtiin alustavaa analyysia, jonka pohjalta tarkennettiin näkökulmien
luokittelukriteereitä. Lopuksi kaksi tutkijaa analysoi aineiston erikseen ja neuvotteli yhdessä tulkinnallisista kohdista. Näin tutkijatriangulaation keinoin
pyrittiin varmistamaan analyysin luotettavuutta. Näkökulmien keskinäistä
painoarvoa tutkittiin myös kvantitatiivisesti sekä laskemalla niiden määrällinen esiintyvyys että selvittämällä, millaiset näkökulmien kombinaatiot olivat
tyypillisimpiä.

Tulokset
Luokanopettajaopiskelijoiden kuvaukset tuotetuista teksteistä
Opiskelijat kielensivät tuottaneensa 102 erilaista tekstiä, mutta kielennökset
olivat osittain vaikeita luokitella. Luokittelussa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan opiskelijan itsensä erillisiksi mainitsemat tekstit luokiteltiin eri
teksteiksi. Tällöin esimerkiksi opiskelijan maininnat google docs, drive- ja
slides-tiedostot koodattiin eri teksteiksi. Eri opiskelijoiden toisistaan poikkeavat kielennökset koodattiin myös eri teksteiksi. Esimerkiksi maininnat visuaalistus ja visuaalinen kaavio koodattiin eri teksteiksi, vaikka eri opiskelijat
ovat saattaneet tarkoittaa samaa tekstiä.
Essee oli eniten mainittu tekstilaji, sillä sen mainitsi 50 vastaajaa. Esseetä mainitsemattomistakin opiskelijoista (n=4) kolme vastaajaa luonnehti tuottaneensa tekstejä, jotka olivat akateemisia tekstejä teoriaan ja lähteisiin viitaten ja
omaa pohdintaa sisällyttäen; tieteellisiä tekstejä tai argumentoivia tekstejä tai
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tieteelliseen tietoon pohjautuvia tekstejä. Yksi essee-muotoa käyttämättömistä
vastaajista luonnehti kirjoittaneensa muutamia pidempiä, työläämpiä ja huolitellumpia tekstejä, erityisesti kurssien lopuksi. Seuraavaksi eniten mainittiin
oppimispäiväkirjoja (21), itsearviointeja (21) ja opettajan ammattiin kuuluvia
tekstejä, kuten tunti-, jakso-, oppimateriaali- ja vuosisuunnitelmia (yhteensä
21). Vaikka jokainen opiskelija oli tuottanut opinnoissaan videon tai videoita,
niihin viittasi vain 11 vastaajaa. Podcastin tai podcasteja mainitsi tuottaneensa
13 vastaajaa, ja vain yksittäiset opiskelijat mainitsivat tuottaneensa postereita,
diaesityksiä tai verkkomateriaaleja tai käyneensä verkko- tai chat-keskusteluja.
Muita yksittäisiä tekstilajeja olivat myös kuvataiteeseen tehty flanööri, notaatio, oppimistehtäviin laaditut keksityt dialogit ja post it -lapuille laaditut ideat.
Tyypillisintä vastauksissa oli se, että opiskelijat mainitsivat vastauksissaan
pääosin vain kirjallisesti tuotettuja tekstejä ja kuvailivat niiden kirjoittamista
eri näkökulmista erityisesti tehtävänantojen asettamien vaatimusten tai tekstien tuottamistapojen mukaan. Kirjallisia tuotoksia oli tehty esimerkiksi eri
kielillä, eri tekstityyppien mukaisesti (argumentoivia; reflektoivia), eri pituisina (suuren raportin; lyhyempiä tekstejä), erilaisilla tuottamistavoilla ja välineillä (yksin; ryhmässä; powerpointilla) ja eri kohderyhmille (alakoululaiselle).
Vaikka essee oli mainituin tekstilaji, suurimmassa osassa vastauksia luonnehdinta ei ollut kovin syvällistä ja kolmanneksesta vastauksista luonnehdinta
puuttui kokonaan. Luonnehdinnat sisälsivät viittauksia esseeseen tieteellisenä
tekstinä, tieteellisellä tyylillä kirjoitettuna, akateemisena tekstinä, lähdeviitteistettynä tekstinä tai tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvana tekstinä. Lisäksi
niissä viitattiin esseen pituuteen (erimittaisia esseitä; eripituisia esseitä), kirjoituskieleen (suomeksi tai englanniksi), tavoitteeseen, tarkoitukseen tai teemaan. Luonnehdinnoissa tuntuivat korostuvan tehtävänantojen asettamat
vaatimukset.
Luokanopettajaopiskelijoiden kuvaukset
tekstien tuottamisen osaamisestaan
Opiskelijat tarkastelivat tekstien tuottamistaan viidestä näkökulmasta. Niistä
yksi liittyi opiskelijoiden kirjoittajaminään ja neljä kirjoittamisen osataitojen
hallintaan. Nämä neljä nimettiin tekstilaji-, tekstin tuottamisprosessi-, teknisiksi ja ajattelun taidoiksi. Kirjoittamisen osataitojen erottaminen oli välil128
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lä haastavaa erityisesti tekstilajitaitojen ja tuottamisprosessin sekä teknisten
taitojen kesken. Tekstilajitaidoiksi luokitettiin ne ilmaukset, joissa viitattiin
tekstiin valmiina tuotteena tai eriteltiin tiettyyn tekstilajiin liittyviä piirteitä. Tuottamisprosessiin kuuluviksi koodattiin puolestaan maininnat johdonmukaisesta kirjoittamisesta, tehokkaasta kirjoitusprosessista ja tiedonhausta
osana kirjoittamista. Teknisiksi taidoiksi määritettiin oikeinkirjoitukseen,
kielioppiin ja irralliset viittauskäytänteisiin liittyvät maininnat. Ajattelun taitoihin luokiteltiin ilmaukset, joissa käsiteltiin lähdetekstien käyttöä muulla
tavoin kuin irrallisena teknisenä viittauskäytänteenä, sekä omaan ajatteluun
liittyvät ilmaukset.
Kuten taulukosta 2 voidaan huomata, eri näkökulmia oli muuten suunnilleen
saman verran molempina vuosina, mutta kirjoittajaminää koskevia kommentteja oli enemmän ensimmäisenä vuonna ja toisena vuonna puolestaan
teknisiin taitoihin liittyviä kommentteja.
Taulukko 2. Tekstien tuottamisen näkökulmat 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden
vastauksissa.
Näkökulma

1. vuosi

2. vuosi

Kirjoittajaminä

44

16

Kirjoittamisen osataidot:
Tekstilajitaidot
Tekstin tuottamisprosessitaidot
Tekniset taidot
Ajattelun taidot

40
39
22
17

41
42
44
22

Ensimmäisen vuoden opiskelijat viittasivat vastauksissaan tyypillisesti kahteen tai kolmeen kirjoittamisen osataitoon, toisen vuoden opiskelijat kolmeen.
Kahteen osataitoon viittaajilla näkökulmina olivat tavallisimmin tekstilaji- ja
prosessitaidot. Kolmeen kirjoittamisen osataitoon viittaajilla oli näiden lisäksi
myös tekniset taidot.
Kirjoittajaminään liittyvissä pohdinnoissa opiskelijat erittelivät omaa kirjoittamistaan – joko suhdettaan tekstin tuottamiseen tai omaa kirjoittaja
identiteettiään. Ensimmäisenä vuonna omaa suhdetta kirjoittamiseen pohti
41 vastaajaa, kun toisena vuonna heitä oli vain 13. Molempina vuosina vain
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kolme opiskelijaa eritteli kirjoittajaidentiteettiään muutoin kuin kuvailemalla
suhdettaan tieteellisen tekstin kirjoittamiseen affektiivisesti.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat kommenteissaan affektiivisia: valtaosa
viittasi yhtäältä vaikeuden tai jännittävyyden kokemuksiin ja toisaalta vierauden kokemukseen, jota ei toisen vuoden vastauksissa enää esiintynyt. Hankalaksi, vaikeaksi ja haastavaksi tieteellistä kirjoittamista kuvasi 22 vastaajaa
ja jännittäväksi, pelottavaksi tai ahdistavaksi 11 opiskelijaa: jännittää, tuntuu
mahdottomalta, enkä osaa tehdä oikein. Tieteellisen kirjoittamisen vierautta
ja erilaisuutta lukiokirjoittamiseen nähden pohti 10 vastaajaa: suuri haaste ja
kaukainen ajatus. Positiivista ja oppimisorientoitunutta asennetta oli 16 opiskelijan vastauksissa. He kuvasivat tieteellistä kirjoittamista ihan mielenkiintoiseksi tai korostivat oppimishaluaan ja motivaatiotaan harjoitella: uskon, että
sitten kun se aika koittaa, olen saanut valmiudet tuottaa itse tieteellistä tekstiä
ja oppinut myös arvioimaan sitä kriittisesti; odotan innolla, että pääsen harjoittelemaan.
Toisena vuonna kirjoittamista kuvattiin helpommaksi: tekstin kirjoittaminen
tuntuu huomattavasti helpommalta jo ensimmäisen vuoden jälkeen. Lisäksi osa
opiskelijoista pystyi paremmin yksilöimään vaikeutensa, kuten oppimispäiväkirjojen tekeminen on minulle edelleen haastavaa. Yliopiston tekstikäytänteisiin tutustumisen myötä tunnepitoinen suhtautuminen tekstien tuottamiseen
vaikuttaa muuttuneen neutraalimmaksi.
Kirjoittamisen osataidoista tekstilajitaidoissa ensimmäisen vuoden opiskelijat kantoivat huolta monipuolisemman sanavarastonsa kehittymisestä, oikeiden termien käyttämisestä sekä asiatyylisestä kirjoittamisesta. Haluttiin oppia
muun muassa tuottamaan laadukkaita eri tyylisiä tekstejä ja kirjoittamaan
akateemisesti. Tieteellisen tekstin hallinnassa keskeisenä nähtiin kasvatustieteen terminologia: haluan pystyä tuottamaan tekstiä, joka sisältää kasvatustieteiden terminologiaa. Tieteellinen teksti nähtiin myös tekstilajina, joka
on hallittavissa sille tyypillisten tekstilajipiirteiden ymmärtämisen kautta:
ymmärrettyä tieteellisen tekstin rakenteen, on sen käsitteleminen paljon luontevampaa.
Toisena opiskeluvuotena tieteellinen teksti oli jo tullut monelle tutuksi tekstilajiksi. Osa opiskelijoista eritteli vastauksiaan tarkemmin ja edellisen vuoden
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tavoin mainitsi tekstilajin hallinnaksi esimerkiksi alan sanaston ja oikeiden
kasvatustieteellisten termien tuntemuksen. Monesti kuitenkin opiskelijoiden
vastauksissa vain yleisluontoisesti kerrottiin, että oli opittu uusia asioita akateemisesta kirjoittamisesta:
Olen oppinut paljon, lähes kaiken nykyisen osaamiseni akateemisesta kirjoittamisesta viime yliopistovuoden aikana – – opittavaa oli paljon. Koen
kuitenkin kehittyneeni nopeasti kohtalaiselle tasolle. (2. vsk)
Toisena opiskeluvuotena kerrottiin kirjoittamisen lisäksi multimodaalisten
tekstien tuottamisesta. Näitä huomioita oli kuitenkin vähän, kun ottaa huomioon opiskelijoiden ensimmäisenä vuonna tuottamat lukuisat tekstilajit.
Viime lukuvuoden aikana on tullut tutuksi myös paljon erilaisia tuottamisen tapoja ja käsitys tekstimaailman laajuudesta on lisääntynyt. Vaihtoehtoiset tavat tuottaa tekstejä ovat tarjonneet mahdollisuuden oppia muun
muassa videoiden, kuvien sekä ääninauhojen käsittelytaitoja. (2. vsk)
Tekstin tuottamisprosessiin liittyvää osaamistaan opiskelijat lähestyivät ensimmäisenä vuotena lähinnä kolmenlaisena valmiutena. Ensinnäkin he kuvasivat kirjoittamistaan kykynä tuottaa johdonmukaisia ja jäsenneltyjä tekstejä,
joissa on selkeä punainen lanka ja joissa ei rönsyillä: haluaisin oppia tuottamaan selkeää tieteellistä tekstiä, josta ei huku punainen lanka kesken tekstin.
Opiskelijoiden toinen lähestymistapa kirjoittamiseen oli kyky hakea tietoa,
käsitellä sitä lähdekriittisesti ja käyttää lähteitä monipuolisesti omassa tekstissä: haluan myös oppia etsimään monipuolisia ja luotettavia lähteitä, jota
käyttää tekstin pohjana. Osassa vastauksista lukemisen nähtiin kytkeytyvän
tiiviisti kirjoittamiseen. Kolmanneksi ensimmäisen vuoden opiskelijat kuvasivat kirjoittamista tehokkaana, nopeana ja spontaanina kirjoitusprosessina,
jossa omat ajatukset saa puettua sanoiksi ongelmitta ja kirjoittaminen onnistuu ikään kuin luonnostaan: olisi hienoa, jos osaisi tuottaa tekstejä yhtä spontaanisti kuin puhumalla kertoa asioita.
Toisena vuotena opiskelijoiden vastaukset olivat muuten melko samankaltaisia
kuin edellisenä vuotena, mutta kolmatta näkökulmaa ei enää esiintynyt: ehkä
opiskelijat olivat alkaneet ymmärtää, miten paljon työtä tekstin tuottaminen
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ja tiedon muodostaminen vaativat. Muutama opiskelija raportoikin oppineensa kiinnittämään huomiota koko kirjoitusprosessin hallintaan:
Olen oppinut että tekstintuottaminen on moniprosessinen vaihe. Tekstiä
työstetään vielä senkin jälkeen, kun on ensimmäisen kerran saanut tekstin
kokonaan kirjoitetuksi. Tiedostin tämän kyllä jo aiemminkin, mutta vasta
nyt olen alkanut käytännössä toteuttamaan sitä. (2. vsk)
Yhteisöllinen näkökulma kirjoittamisen taitojen kehittämiseen vaikutti olevan vieras molempien vuosien opiskelijoille. Kollaboratiivisen kirjoittamisen
mainitsi vain kaksi toisen vuoden opiskelijaa: Lisäksi tekstien kirjoittaminen
ryhmässä on tullut helpommaksi, sillä tällasia tekstejä on ollut suurin osa oppimistehtävistä. Palautteen merkitykseen kirjoittajana kehittymisessä viittasi
kaksi kummankin vuosikurssin opiskelijaa:
Haluan oppia kirjoittamaan prosessiluontoisesti ja hyödyntämään myös
muiden palautetta kirjoittaessani. Tähän liittyy myös tietystä kriittisyydestä ylitse pääseminen. (1. vsk)
Yliopistossa en ole juurikaan saanut palautetta teksteistäni. On vaikea arvostella omaa tekstiä, sillä sille sokeutuu helposti. (2. vsk)
Pitkin vuotta harjoitettu ryhmässä kirjoittaminen ja ensimmäisen opiskeluvuoden alussa harjoiteltu vertaispalautteen antaminen eivät siis näyttäneet
kehittyneen opiskelijoille tunnistetuiksi resursseiksi.
Tekstien tuottamisen teknisiin taitoihin ensimmäisen vuoden vastauksissa
viitattiin selvästi tekstilaji- ja tuottamisprosessiviittauksia vähemmän. Tieteellisen tekstin viittauskäytänteet herättivät erityistä huolta (Olen kuullut,
että lähdeviitteet täytyy tehdä todella tarkasti), mutta myös oikeinkirjoituksessa ja kieliopin hallinnassa nähtiin kehittämisen tarpeita.
Toisena vuonna kirjoittamisen teknisten taitojen hallinta nousi yhtä tärkeäksi
taidoksi tekstilajitaitojen ja tekstin prosessitaitojen rinnalle. Oikeinkirjoituksen ja kieliopin hallinta mainittiin, mutta keskiössä olivat nytkin viittaamiskäytänteet. Niistä useat kokivat oppineensa perusteet, mutta hienosäätöä kaivattiin: Erikoisemmat lähdeviittaukset, kuten kirjan osaan tai nettiartikkeliin
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(jossa julkaisija on esim. Opetushallitus eikä yksittäinen henkilö) vaatisivat yhä
harjoitusta.
Jotkut myös osasivat tarkastella kriittisesti taipumustaan keskittyä pintatason
kielen ilmiöihin itse ajatuksen kuljettamisen sijasta:
Ajoittain kirjoittaessa jään myös hinkkaamaan yksittäisiä sana- tai lausejärjestyksiä kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi, vaikka tällä ei olisikaan suurta
vaikutusta asian ymmärtämiselle tai tekstin sujuvalle etenemiselle. (1. vsk)
Tekstin tuottamiseen suhtauduttiin myös sisällöllisesti ja orientoitumalla ajattelun taitojen kehittämiseen. Molempina vuosina opiskelijat näkivät erityisenä kehittämiskohteena sen, miten oma ajattelu ja tieteellinen tieto saadaan
keskustelemaan keskenään niin, että lähteitä ei pelkästään referoida. Toisena
vuonna tosin osa opiskelijoita koki jo kehittyneensä tämän vuoropuhelun rakentamisessa, osa kaipasi vielä harjoittelua.
Erityisen hankalaa on löytää tasapaino lähteiden ja oman äänen välillä.
(1. vsk)
Olen oppinut hyödyntämään lähteitä osana omaa tekstiäni ja yhdistämään niitä pikku hiljaa joustavasti oman ajattelun kanssa. (2. vsk)
Molemmilla vastauskerroilla opiskelijoilla oli ainoastaan yksittäisiä mainintoja tiedonmuodostuksen tavoista, kuten kriittisestä ajattelusta, moninäkökulmaisesta pohdiskelusta ja argumentoinnin taitojen kehittämisestä. Opiskelijat
kuvasivat tieteellisen ja kriittisen ajattelun haasteita seuraavasti:
Kriittinen ajattelu ei tieteellisten tekstien osalta ole aina yhtä helppoa.
Suurten nimien ja ajattelijoiden tekemiä ja kirjoittamia ajatuksia, sekä
tieteellisiä faktoja tuntuu vaikealle ja vieraalle kyseenalaistaa. (1. vsk)
Tieteellinen ajattelu ja tieteellisten tekstien tuottaminen on – – kehityksenkohteeni. Lähdin nollasta yliopiston alettua, ja siihen nähden olen kehittynyt paljon, mutta en kuitenkaan ole saavuttanut vielä kovin taitavaa
tasoa. (2. vsk)
Argumentointitaitojen merkitys osana tieteellistä ajattelua oli avautunut muutamille opiskelijoille:
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Sehän on tieteellisen tekstin perusta – perustellut väitteet. (1. vsk)
Olen myös kehittynyt argumentoimaan asiasisältöjäni, jolloin tekstini ovat
ainakin jollain tavalla perusteltuja. Jos esimerkiksi väitän, että ”Käyttäytymisen arviointi on ongelmallista” – – se tulee perustella mahdollisimman
monesta eri näkökulmasta. – – Minun pitää kehittyä olemaan vielä entistä
kriittisempi argumenttieni kanssa. (2. vsk)
Reflektointia oli harjoiteltu useaan otteeseen vuoden aikana, mutta siitä mainitsi vain yksi toisen vuoden opiskelija: Olen oppinut – – reflektoimaan tekstien
kautta omaa osaamistani suhteessa kurssin osaamistavoitteisiin.
Kaikkiaan opiskelijoiden vastaukset koko aineistossa olivat varsin yleisluontoisia ja ilmensivät useasti hankaluutta eritellä kielenkäytön erilaisia piirteitä.
Opiskelijat kokivat tarvetta harjaantua kieliopillisissa kysymyksissä, mistä on
vaikea päätellä, ymmärtävätkö he kieliopin tekstin rakentamisen vai esimerkiksi mikrotason kielenhuollollisen oikeinkirjoituksen hallinnaksi. Edelleen
jäi epäselväksi, mitä opiskelijalle tarkoittaa kypsempi kirjoittaminen tai sanavarasto. Entä ymmärtävätkö he lainaamisen/lähteiden käytön enemmän teknisinä viittauskäytänteinä vai kykynä suhteuttaa oma ajattelu lähteisiin?

Pohdinta
Olemme tarkastelleet tässä artikkelissa luokanopettajaopiskelijoita (n=54)
tekstien tuottajina heidän ensimmäisen yliopistovuotensa aikana. Tavoitteenamme oli ymmärtää heidän näkemyksiään tekstien tuottamisesta tiedeyhteisössä ja näin pyrkiä samaan tietoa opetuskäytäntöjemme kehittämiseksi.
Tutkimuskysymyksemme olivat 1) Millaisia tekstejä opiskelijat kuvaavat tuottaneensa ensimmäisen opintovuoden aikana? ja 2) Miten opiskelijat kuvaavat
tekstien tuottamiseen liittyvää osaamistaan ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana?
Opiskelijat kuvasivat tuottaneensa ensimmäisen yliopistovuotensa aikana
useita erilaisia, myös multimodaalisia, tekstejä sekä yksin että yhdessä. Heillä on siis ollut mahdollisuus harjoitella monipuolisesti tekstien tuottamista,
kehittyä siinä ja näin sosiaalistua tiedeyhteisön erilaisiin teksteihin. Tekstien
moninaisuudesta huolimatta opiskelijoiden vastauksissa painottuivat kirjoi134
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tetut tekstit ja niistä erityisesti essee. Opiskelijat näyttivät siis olevan jossain
määrin tietoisia tekstilajikirjosta (ks. myös Hardy ym. 2012) ja teksteihin liittyvistä laatuvaatimuksista.
Kirjoitettujen tekstien erittelyä ja esseen erityisasemaa selittänee se, että opiskelijat tuottavat opinnoissaan enemmän kirjoitettuja tekstejä kuin muita tekstejä ja mahdollisesti niitä myös ohjataan ja ohjeistetaan tarkemmin. Tällöin
opiskelijat saavat välineitä tekstin laatuvaatimuksien erittelyyn. Pedagogisesti
kannattaakin huolehtia siitä, että opiskelijat saavat ohjauksen ja palautteen
avulla välineitä oman osaamisensa tarkasteluun kaikkien tuottamiensa tekstien osalta. Yhteisönä on myös mietittävä, mitkä tekstilajit ovat keskeisiä opiskelijoiden taitojen kehittämisen kannalta, jotta niiden ohjaamiseen voidaan
suunnata enemmän resurssia.
Sekä ensimmäisenä että toisena vuotena opiskelijat lähestyivät tieteellisten
tekstien tuottamista samansuuntaisesti kirjoittajaminää ja tekstin tuottamisen
osataitoja (tekstilaji-, prosessi-, tekniset, ajattelun taidot) eritellen. Näkökulmien merkittävimmät erot olivat siinä, että ensimmäisenä vuonna kirjoittamiseen liittyi paljon affektiivisuutta, erityisesti epävarmuutta tai pelokkuutta,
jota ei juurikaan esiintynyt toisena vuotena. Lisäksi toisena vuotena teknistä osaamista eriteltiin enemmän. Nämä tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia siitä, että yliopistokontekstissa kirjoittamiseen liittyy usein kielteisiä
tunteita (Gourley 2009; Lea ym. 1998) ja että yhteisöön sosiaalistumiseen tarvitaan aikaa ja opettajan tukea (ks. myös Mäkinen 2012). On siis tuettava opiskelijoita myös emotionaalisesti ja näin vahvistettava heidän minäpystyvyyden
kokemuksiaan (ks. myös Dinther, Dochy & Segers 2011). Tämä puolestaan
edistää heidän kiinnittymistään myös akateemisen tiedeyhteisönsä jäseniksi
(ks. esim. Kahu & Nelson 2017). Toisena opintovuonna havaittu teknisen osaamisen pohtimisen lisääntyminen voi johtua siitä, että viittauskäytänteet koetaan edelleen teknisesti hankaliksi tai, kuten edellä esitimme, opiskelijat ovat
saaneet ohjeistuksista välineitä oman osaamisensa tarkasteluun. Opettajien
ohjeistukset voivat suunnata opiskelijoiden huomiota liikaakin viittaustekniikkaan, jolloin tieteellisen kirjoittamisen haasteet koetaan pelkän tekniikan
eikä niinkään tiedonmuodostuksen ongelmiksi (ks. myös Hathaway 2015).
Tekstin tuottamisen neljästä osataidosta opiskelijat erittelivät eniten tekstilajiin, tekstin tuottamisprosessiin ja teknisiin taitoihin liittyvää osaamistaan
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ajattelutaitojen jäädessä vähemmälle. Ajattelun taitojen eli tiedonmuodostuksen prosesseihin liittyvän kuvauksen niukkuus verrattuna muiden taitojen
erittelyyn on huolestuttavaa, kuten myös se, että aineistossamme näiden taitojen erittely ei juurikaan lisääntynyt tai tarkentunut toisena vuotena. Tosin
se, että toisena opintotovuotena opiskelijoilla ei ollut enää toiveita nopeasta
ja spontaanista kirjoittamisprosessista, kertonee jonkinlaisesta kehityksestä
tiedonmuodostuksen prosessien ymmärryksessä. Pedagogiikan kannalta on
ilmeistä, että ohjauksessa – ohjeistuksissa ja palautteessa – on pyrittävä tuomaan eksplisiittisesti esille tiedonmuodostukseen liittyviä seikkoja ja siihen
liittyviä taitoja on harjoiteltava. Olisi myös löydettävä tasapaino siinä, miten
opintojen eri vaiheissa tiedonmuodostuksen tavat kytketään yhteen tekstilajija tekniseen osaamiseen, jotteivat ne jäisi opiskelijoiden ajattelussa erillisiksi.
Tämä vaatii ymmärrystä tieteellisen ajattelun kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana ja ymmärrystä siitä, mitä opiskelijat ovat valmiita omaksumaan
heti opintojen alussa ja miten kypsyttelyä vaativien taitojen ohjaaminen olisi
mielekästä porrastaa osana erilaisia opintojaksoja.
Opiskelijoittemme vastauksissa ei tullut esille tekstien tuottamisen yhteisöllinen ulottuvuus, vaikka se on tiedeyhteisölle ominaista toimintaa. Yhdessä
kirjoittamista ja vertaispalautteen merkitystä tekstien tuottamisessa tai ajattelun kehittäjänä ei juurikaan mainittu tai eritelty, vaikka yhdessä kirjoittamista
ja vertaispalautteen antoa oli ohjattu ja harjoiteltu opintojen alkuvaiheessa.
Työskentelytapa ei siis näyttänyt vakiintuvan opintojen edetessä. Opiskelijoita
olisi kuitenkin ohjattava pitkäkestoisesti ja systemaattisesti yhteisölliseen toimintaan pedagogisten ratkaisujen avulla, koska vertaisten kanssa työskentely
tuottaa heille hyötyjä (Baker 2016; Helenius 2003; Rollinson 2005; Seow 2002;
Torvelainen ym. 2015) ja yhteisöllisten tekstitaitojen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään akateemisessa ympäristössä tieto- ja viestintäteknisten sekä innovatiivisten tekstitaitojen ohella (Kiili ym. 2012).
Tarkasteltaessa tutkimustuloksiamme on huomioitava, että kyselyllä on rajoitteensa. Vaikka kysymykset olivat avoimia ja näin mahdollistivat näkemysten
vapaan kielentämisen, niihin ei aina vastattu kovin perusteellisesti. Lisäksi
opiskelijoiden vastausten käsitteellinen epätarkkuus vaikeutti heidän ajattelunsa analysointia ja johtopäätösten tekemistä. Haastattelu olisikin voinut tarjota syvemmän kuvan opiskelijoiden näkemyksistä ja sitä kautta tarkentaa näkemystämme tekstien tuottamisen ohjaustarpeista ja pedagogiikasta. Lisäksi
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kyselymme kysymykset koskivat tekstien tuottamista, mikä saattoi rajoittaa
opiskelijoiden vastauksia siten, että he jättivät kuvaamatta tiedonmuodostukseen liittyvää osaamistaan. Ensimmäisen ja toisen vuoden kyselyjen kysymykset olivat eri tavoin kielennettyjä, mikä on voinut vaikuttaa ensimmäisen
ja toisen vuoden tulosten vertailukelpoisuuteen. Käsittelimme tuloksiamme
opiskelijaryhmän tasolla, joten yksittäisten opiskelijoiden profiilien tarkastelu olisi voinut syventää tuloksiamme. Emme selvittäneet tässä tutkimuksessa
opiskelijoiden kiinnittymistä yliopisto-opintoihinsa, joten mielenkiintoisena
jatkotutkimuskohteena olisikin kiinnittymisen tarkastelun yhdistäminen tässä artikkelissa käsiteltyyn aineistoon.
Kaikkiaan tutkimuksemme perusteella voidaan kuitenkin todeta, että opiskelijat kuvasivat joitakin keskeisiä tiedeyhteisön tekstikäytänteitä ja erittelivät osaamistaan niissä, mutta erityisesti sosiokulttuurisesta näkökulmasta
keskeiset tekstien tuottamisen aspektit (yhteisöllinen toiminta, kuten yhdessä
kirjoittaminen ja vertaispalaute, tiedonmuodostuksen osana) jäivät vähäiselle huomiolle. Opiskelijoiden ohjauksen avuksi olisikin luotava selkeä ja tavoitteellinen viestintäkäytänteiden jatkumo. Pedagogisten rakenteiden olisi
tuettava sitä, että tiedeyhteisön käytänteet hahmottuvat opiskelijoille kokonaisvaltaisesti ja he ymmärtävät kehittyvänsä vähitellen opintojen edetessä
tiedeyhteisön noviiseista eksperteiksi.
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Tiivistelmä
Artikkelissa tarkastellaan opetus- ja oppimiskäytäntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden metakognitiivisten taitojen kehittymistä yliopistossa tuotekehityksen perusopintojen opintojaksolla. Opintojakson osaamistavoitteena on hahmottaa
suunnittelukontekstin ja -haasteen perusteella menetelmät, joita opiskelijoiden
kannattaa käyttää juuri siinä tilanteessa. Tutkimustehtävänä oli selvittää opettajien metakognitiivisten taitojen harjoittamiseen tähtäävät didaktiset valinnat
opetuksessa. Tässä tapaustutkimuksessa tutkimusaineistoa (327 vastausta)
analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset osoittavat, että opettajien käyttämät
opetusmuodot, ohjausote ja arviointi suosivat opiskelijoiden oman työskentelyn suunnittelua, itseohjautumista ja itsearviointia. Haastavien menetelmien
käyttö paransi tuotosten laatua ja tuki suunnittelun etenemistä. Vaativaksi ennakoidun opetusmuodon ei havaittu vaikuttavan negatiivisesti opiskelijoiden
mielikuvaan omasta osaamisesta.
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A metacognitive perspective in product
development education
Abstract
The subject of the research is the learning of metacognitive skills in the
university’s course, which is part of the basic studies of product development.
The article examines teaching and learning practices that support the
development of metacognitive. The course learning objective is for students to
understand, based on the design context and challenge, which design methods
are worth using. The research task in this case study was to explore the didactic
choices for practicing metacognitive skills. The research data (327 answers)
were analysed using content analysis. The results show that the didactic choices
support students’ self-direction and self-evaluation. The use of more demanding
and multiple methods in different design situations helped to develop better
deliverables. The form of teaching does not seem to have a negative effect on
students’ perceived competence level.
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metacognitive skills, subject matter didactics, product development education
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Miten opettaa suunnittelukokemusta
vaativia taitoja aloittelijoille?
Suunnittelutieteen opettaminen on joutunut 2000-luvulla haasteiden eteen
teknologian ja sen sovellusten kehitystahdin takia. Tuotekehitysalan ammatillisessa osaamisessa on noussut tärkeäksi kyky ratkoa pirullisia pulmia (Farrell
& Hooker 2013) ja käyttää uusia kehitysmetodeja yhden tuotekehitysprosessin
sijaan. Tämä vaatii ammattilaiselta kykyä tiedostaa ja säädellä omaa ajattelua
eli hyviä metakognitiivisia taitoja (Faber & Benson 2017; Haghighi 2005). Näistä taidoista on hyötyä opiskelussa, mutta tekniikan alalla ne otetaan harvoin
vallitsevaksi osaksi koko opintojakson osaamistavoitetta, vaikka esimerkiksi
ongelmanratkaisutaitojen opettamista on kuitenkin käytetty opintojaksoilla
(esim. Jonassen, Strobel & Lee 2006; Strobel & Pan 2011). Metakognitiivista
tietoa ja metakognitiivista säätelyä on pidetty tärkeänä myös laajemmin yliopisto-opiskelijoiden opetuksessa tähdättäessä tulevaisuuden työelämän
vaatimuksiin (Biggs & Tang 2011; Binkley ym. 2012; Iiskala 2017). Tuotekehityksen opetuksen suunnittelussa lähtökohtanamme on ollut opetuksen tavoitteiden asettelun, toteutuksen ja arvioinnin tukena käytettävä Andersonin
ja Krathwohlin taksonomiataulukko ja siinä esitetty metakognitiivisen tiedon
alue (Anderson & Krathwohl 2001; Pintrich 2002).

Metakognitiivisen tiedon lajit
Metakognitioksi ymmärrämme yksilön tietoisuuden omasta tiedostaan
ja kyvystään arvioida ja säädellä omaa toimintaa, tavoitteita ja ajattelua
(Zimmerman 2002). Oppimisessa itsesäätely koostuu kolmesta vaiheesta, joita ovat ennakointi-, suoritus- ja itsereflektiovaiheet (Zimmerman & Campillo
2003). Metakognitiivinen tieto tarkoittaa puolestaan tietoa yleisistä ja omista oppimis-, ajattelu- ja ongelmanratkaisustrategioista sekä yksilön käsitystä
omista vahvuuksistaan tai heikkouksistaan näillä alueilla. Metakognitiivinen
tieto voidaankin jakaa kolmeen ryhmään: strateginen tieto, tehtävään kohdistuva tieto ja yksilöön itseensä kohdistuva metakognitiivinen tieto. (Brown
1987; Flavell 1979; Pintrich 2002.) Strateginen tieto on tietoa yleisistä oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun strategioista. Sen sijaan erilaiset oppimisstrategiat on jaettu taidon harjoitteluun liittyviin strategioihin, työstämiseen liittyviin strategioihin ja organisatorisiin oppimisstrategioihin (Pintrich
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2002). Näistä viimeisenä mainittu voi koostua suunnittelusta sekä käsitekarttojen ja muistiinpanojen teosta, joiden avulla oppilaat rakentavat sisältöelementtien välille yhteyksiä. Nämä auttavat ymmärtämään ja sisäistämään opittua paremmin kuin toistoon perustuvat taitoa harjoittavat strategiat. Yksilöön
itseensä liittyvä metakognitiivisen tiedon laji, jolla viitataan siihen, miten
opiskelija ymmärtää oman toimintansa, kykynsä ja motivaationsa, on tärkeä.
Opiskelijoilla voi olla käytössään erilaisia oppimis- ja ratkaisumalleja, joiden
avulla he suunnittelevat, tarkkailevat ja säätelevät oppimistaan ja ajatteluaan
vaikeustasoltaan erilaisissa tehtävissä. Yksi tärkeimmistä taidoista on ymmärrys siitä, milloin ja miksi tiettyä strategiaa tulee käyttää. Tarkastelemallamme
opintojaksolla tämä metakognitiivinen taito on yksi tärkeimmistä osaamis
tavoitteista.
Andersonin ja Krathwohlin (2001) taksonomiataulukossa tiedon dimensioon
sijoitettu metakognitiivinen tieto on yhdistettävissä kognitiivisiin prosesseihin (muistaa, ymmärtää, soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda). Metakognitiota tarkastelevissa tutkimuksissa on edellä esitetyn lisäksi esitetty erilaisia
ryhmittelyjä ja jaotteluita. Muun muassa McCord ja Matusovich (2019) pohjaavat oman tutkimuksensa Flavellin (1979) ja Brownin (1987) jaotteluun, jossa
metakognitio on jaettu kahtia: metakognitiiviseen tietoon ja metakognitiiviseen säätelyyn. Säätely puolestaan käsittää suunnittelun, tarkkailun, arvioinnin ja kontrollin. Metakognitiivisen tiedon alat voidaan myös jakaa Schrawn
(1998) mukaan deklaratiiviseen tietoon, proseduraaliseen tietoon ja ehdolliseen tilannekohtaiseen tietoon. Deklaratiivinen tieto kohdistuu tietoon itsestä
oppijana, kun taas proseduraalinen tieto kohdistuu tietoon toimivista oppimis- ja ratkaisustrategioista. Käytämme termiä metakognitiiviset taidot viitatessamme sekä näihin tietoihin että niiden säätelyyn liittyviin toimintoihin.

Tuotekehitysopetuksen didaktisia käytäntöjä
Tuotekehityksen opintosuunnan opetuksessa Saksan, Britannian ja Pohjoismaiden yliopistoissa opetetaan lähes yksinomaan systemaattisen suunnittelun
menetelmää. Niissä on opetettu vain yksi suunnitteluprosessi, jota opiskelijat
kehitystyössä seuraavat. Tyypillinen prosessi on 1) Vaatimusten määrittely
2) Toimintorakenteen laatiminen 3) Vaihtoehtoisten konseptien luonti ja valinta 4) Tuotteen osioiden hahmottelu 5) Osien detaljisuunnittelu ja dokumenOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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tointi. (Ks. Hubka & Eder 1996; Pahl & Beitz 1986; Roozenburg & Eekels 1991;
Ulrich & Eppinger 2000.) Opintojakson koulutusaineistossa suunnitteluprosessia on havainnollistettu polkemalla kulkevan vaunun kehittämisprosessin
avaamisella. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään, kuinka monta matkustajaa vaunun tulee kuljettaa sekä muut vaunun toimintaan ja suorituskykyyn
liittyvät asiat. Toisessa vaiheessa tunnistetaan, millaisia toimintoja tämä tekninen järjestelmä vaatii. Tällaisia ovat vaunun ohjaaminen, vaunun pysäyttäminen ja niin edelleen. Kolmannessa vaiheessa ideoidaan teknisiä ratkaisuperiaatteita, jotka pystyvät toteuttamaan toiminnon ja valitaan niistä parhaaksi
arvioitu yhdistelmä. Tällaisia ovat esimerkiksi jarruttamisen yhteydessä erilaiset pyörään vaikuttavat tunnetut jarrumekanismit, mutta myös vaunun
ajajan jarruttaminen jalalla maasta on yksi vaihtoehto. Neljännessä vaiheessa
ratkaisuperiaatteet kehitetään konseptisuunnitelmiksi. Esimerkkinä tästä on
jarrumekanismin vipupituuksien ja nivelpisteiden määrittäminen. Viidennessä vaiheessa osien kuvat piirretään puhtaaksi valmistusdokumentaation
vaatimalla tarkkuudella ja kokonaisuudesta laaditaan kokoonpanopiirros.
Jokaiselle vaiheelle koulutetaan yleensä vain yksi käytettävä menetelmä. Tämän prosessin ja näiden menetelmien opettaminen alan opiskelijoille on ollut
helppoa ja suoraviivaista. Lähestymistapa antaa hyvän osaamisen tuotteen
suunnitteluun, mutta nykyisin kehityshankkeissa tarvittavat käyttäjästä, organisaatioista tai yhteiskunnasta tulevat asiasisällöt ja kehitystyön prosessien
hallinta jäävät vähäisiksi tai puuttumaan kokonaan. Globalisoituneessa maailmassa ei ole enää kotimarkkinoita, joilla keskimääräinen tuoteosaaminen riittää menestykseen. Kilpailukyvyn saavuttamiseksi huippuyritysten tasolle on
tuotteen kehitysprosessi ja siinä käytetyt menetelmät valittava tuotteen, markkinatilanteen, asiakaskunnan ja yrityksen tuotekehityskyvykkyyden mukaan.
Systemaattisen suunnitteluprosessin opetus sopii hyvin alemmille koulutusasteille, kun tavoitteena on ohjata opiskelijoita omaksumaan ajatus yhdestä
oikeasta ratkaisusta ja kun halutaan kannustaa sen muistamiseen ja palkita
sen osaamisesta. Opiskelijat kokevat haastavana avoimesti määriteltyyn tehtävään vastaamisen, jossa tehtävänannosta ei voi suoraan päätellä sopivaa
ratkaisuprosessia. Opiskelijat saattavat myös uskoa, että on olemassa itsessään arvokas ”oikea” tuoteratkaisu, joka vastaa vaatimuslistan vaatimuksiin.
Tällöin ratkaisun toimivuutta ei tarvitse varmistaa käyttäjillä erikseen. Vastaavanlaisia esioletuksia on löydetty myös kansainvälisesti (Faber ym. 2017).
Opetustyössä saamamme kokemuksen pohjalta esioletuksenamme on, että
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opiskelijoille on vaikeaa opettaa, että heidän tulisi hahmottaa suunnittelukonteksti ja -haaste, siinä hyödynnettävä suunnitteluprosessi ja valita siihen ja
käsillä olevaan suunnittelutehtävään sopivat menetelmät. Näemme myös, että
opiskelijoiden virheellinen lähtöoletus on, että jokin yhdistelmä metodeista on
”oikea” ja muut ovat ylimääräistä painolastia. He yrittävät saada opettajalta
selville oikean yhdistelmän, eivätkä ymmärrä, miksi heidän täytyisi itse ryhtyä etsimään oikeaa ratkaisua. Turhan moni ei myöskään usko, että heillä on
riittävä kyky ratkaista tämän tasoista tehtävää.
Tuotekehityksen tyypilliset tilanteet ovat ongelmanratkaisutilanteita.
Zimmerman on tunnistanut neljä tasoa, joiden avulla näitä taitoja kannattaa
opettaa (Zimmerman 2000). Ensimmäinen tasolla opiskelija seuraa, miten
opettaja ratkaisee jotain tiettyä ongelmaa ja opiskelija pyrkii tunnistamaan
ja ennakoimaan opettajan käyttämiä strategioita. Toisella, emulointitasolla
opiskelija ratkaisee ongelmaa opettajan ohjauksessa ja palautteen perusteella.
Kolmannella tasolla opiskelija soveltaa ongelmanratkaisumenetelmiä uusissa
tilanteissa itsekontrollin avulla. Ylimmällä, neljännellä tasolla opiskelijalla on
kyky muunnella ratkaisumenetelmiä ja erilaisia strategioita tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojakson osaamistavoitteet on suunnattu kohti vaativimpia
taitotasoja, koska tuotekehityksen ammattilaiset toimivat tyypillisesti taitotasoilla kolme ja neljä.

Metakognitiivisten taitojen vaikutus opintojakson
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osaamistavoitteina
Kun harkitaan metakognitiivisten tiedon ja säätelyn tuomista mukaan opetukseen, on myös pohdittava niiden vaikutusta koko opintojakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opetuksen arvioinnin näkökulmasta
tavoitteiden, toteutuksen ja arviointikriteerien tulee olla keskenään linjassa
(Biggs ym. 2011). Tarkastellessaan metakognitiivista ajattelua ja sen tukemista korkeakoulupedagogiikan näkökulmasta Iiskala (2017) käy läpi erityisesti
metakognitiivisen säätelyn ja yhteisöllisesti jaetun metakognition merkitystä.
Metakognitiivisena ajatteluna voidaan ymmärtää se, miten opiskelija tarkastelee omaa toimintaansa, omia strategioitaan ja omaa ajankäyttöään suhteessa
tehtävään. Opiskelijoiden tulevaisuuden näkökulmasta metakognition merkitystä voi hahmottaa jatkuvan oppimisen tukipuuna ja työelämätaitojen kehitOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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tämisenä. Metakognitiivisella tiedolla on merkitystä yksilön ja ryhmän kannalta: jos yksilön metakognitiivinen ajattelu ei ole rakentunutta, hän saattaa
menestyä opinnoissaan huonosti, toisaalta yhteisesti jaettu metakognitiivinen
ymmärrys voi auttaa koko ryhmää suoriutumaan paremmin. Yhteisöllisesti
jaettu metakognitiivinen säätely merkitsee ryhmän yhteistä oppimisen tavoitetta kohti suuntaavia ja tukevia toimintatapoja ja vastavuoroisuutta. (Iiskala
2017; ks. myös Khosa & Volet 2014).
Ratkaisevaa onkin se, miten metakognitiivinen tieto esimerkiksi omista ongelmanratkaisutaidoista vaikuttaa opiskelijan omaan toimintaan, miten metakognitiivisia taitoja hyödynnetään ja aktivoidaan läpi opintojakson tai miten
metakognitiivisen säätelyn epäonnistuminen otetaan huomioon. Opetuksen
näkökulmasta Iiskalan (2017) artikkelista nousevat esiin neljä näkökulmaa:
1) miten metakognitiivisia taitoja aktivoidaan läpi oppimisprosessin, 2) miten tuetaan eritasoisten opiskelijoiden metakognitiivista ajattelua, 3) miten
opiskelijoiden metakognitiivista ajattelua ohjataan asiantuntijan ajattelun
suuntaan ja 4) miten opiskelijaryhmää ohjataan säätelemään ajattelu- ja oppimisprosesseja yhteisöllisessä oppimisessa. Tarkastelemme tässä artikkelissa,
miten eri opetusmenetelmillä voidaan kehittää metakognitiivisia taitoja yksittäisellä opintojaksolla.

Tutkimuskonteksti, aineistot ja menetelmät
Tapaustutkimuksen aiheena oli metakognitiivisten taitojen opetus ja oppiminen tuotekehityksen oppiaineessa. Tutkimuksen kontekstina oli yliopiston
tuotekehityksen perusopintoihin kuuluva opintojakso, joka kuului kandidaatin opintojen toisen opintovuoden ohjelmaan. Opintojakso kesti kaksi periodia syksyllä ja se koostui eri aiheista pidettävistä alustusluennoista ja ryhmätyönä suoritettavasta harjoitustyöstä. Arvosana määräytyi harjoitustyössä
annettujen neljän näytön perusteella. Arviointiin ei sisältynyt suullista tai kirjallista tenttiä. Opintojakso valittiin tutkimuskontekstiksi, koska tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella uusia oppimis- ja ratkaisustrategioiden hallintaa
tukevia opetus- ja oppimiskäytäntöjä. Näiden strategioiden käyttö on oleellista tuotekehityksen erilaisissa suunnittelutilanteissa. Tyypillinen osanottaja
oli 20–22-vuotias lukiosta suoraan tai armeijan välivuoden kautta yliopistoon
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tullut opiskelija. Opintojakson aikaan opiskelijat olivat valitsemassa pääainettaan, joten opintojakson alkaessa vain osa oli jo valinnut pääaineensa.
Opiskelijat suorittivat viidentoista viikon opintojakson 3–5 hengen ryhmissä.
Opiskelijoita pyydettiin muodostamaan ryhmät siten, että samaan ryhmään
kerättiin samaa arvosanaa tavoittelevia opiskelijoita. Ryhmien arvosanatavoitteita ei kirjattu opettajien käyttöön, joten tutkimusaineisto ei vastaa siihen,
missä määrin opiskelijoiden tavoitteet toteutuivat. Ryhmille annetiin haastava
ja autenttinen suunnittelutehtävä. Suunnittelutehtävästä tunnettiin vastauksen laadullisia ominaisuuksia, mutta ei tiedetty kysymystä eikä siihen liittyvää
vastausta. Tehtävänanto opintojaksoaineistossa asetti lopputulokselle neljä
määrettä, jotka olivat 1) Tuote on valmistavan teollisuuden tuote, 2) Tuotteen
kehitys on tehtävänä sopivan kokoinen eli syntyy noin kymmenessä suunnittelusessiossa, 3) Tuotteella pitää olla merkitystä joillekin ihmisille, ja 4) Tuotteella tulee olla kaupallisia menestymismahdollisuuksia, eli sen valmistaminen kannattaisi myös todellisuudessa. Nämä määrittelyt eivät juuri lainkaan
kertoneet, millainen tuote kannattaisi kehittää. Sen sijaan ne rajasivat pois esimerkiksi palvelutuotteet ja ohjelmistot, suuret järjestelmät ja laajat monitekniset koneet ja tuotteet, joiden loppukäyttäjä ei ole ihminen. Viimeinen kohta
neljä koski sitä, mitä pidetään kehitetyssä tuotekonseptissa arvokkaana, eli
tuote-ehdotuksella tulee olla kaupallista potentiaalia. Opiskelijat tiesivät, millaiset ominaisuudet saattavat tehdä tuotteesta kaupallisesti menestyvän. Tällaisia ovat esimerkiksi täysin uuden ratkaisun tarjoava tuote, olemassa olevia
ratkaisuja parempi tuote tai hinnaltaan olemassa olevia tuotteita edullisempi
tuote. Tehtävänanto ei antanut vihjeitä siihen, mikä on ongelma ja mikä sen
ratkaisu on.
Opintojakson tavoitteena oli opettaa emergenttiä eli työn etenemisen myötä
hahmottuvaa tuotekehitysprosessia ilman ennalta valittua suunnitteluprosessia sekä ohjata ryhmät pohtimaan oman ymmärryksensä tasoa ja ajattelunsa
kehittymistä. Tällainen itsereflektio ei ennakko-odotusten mukaan tasaisesti
etenevässä harjoitustyössä ala luonnostaan. Siksi opiskelijat asetetaan itse arvioimaan tietopohjansa laajentamistarvetta opintojakson aikana.
Tutkimusaineisto kerättiin kahtena peräkkäisenä lukuvuonna 2018–2019 ja
2019–2020 toteutetuilla kursseilla. Osallistujia oli yhteensä 228. Vuonna 2018
opintojakson suoritti 114 opiskelijaa, joista miehiä oli 109 ja naisia 5. Vuonna
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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2019 opintojakson suoritti myös 114 opiskelijaa, joista miehiä oli 97 ja naisia
17. Molempina vuosina harjoitusryhmiä oli 29 kappaletta. Vuosina 2018–2019
ryhmät olivat sukupuolikoostumukseltaan mies- tai sekaryhmiä. Vuonna
2019–2020 ryhmät olivat seka-, mies-, tai naisryhmiä. Tutkimusaineisto koostui erilaisista kokonaisuuksista. Opiskelijaryhmien tuli palauttaa opintojakson aikana neljä tuotosta. Arvosteluaineisto koostui neljästä arvioinnista; menestyksestä vertaisarviointitapahtumassa, liiketoimintakartan arvosanasta,
loppuraportin arvosanasta ja harjoitustyössä menetelmien käytöstä saadusta
arvosanasta. Tuotoksia oli molempina vuosina 116. Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin näiden tuotosten arvosanoja. Tässä artikkelissa ei siteerata
yksittäisiä tuotoksia tai ryhmien tuotoksia. Aineistossa ovat mukana kaikkien ryhmien tulokset. Lisäksi opiskelijoilta kerättiin opintojakson alussa ja
lopussa Google Formsilla itsearvioinnit. Opiskelijat antoivat lomakkeella luvan käyttää vastauksia opetuksen kehitystutkimukseen. Opiskelijoita informoitiin tutkimusaineiston keräämisestä ja sen käytöstä anonymisoituna myös
Moodle-sivulla. Itsearviointien antaminen tutkimukseen oli vapaaehtoista ja
niiden kattavuus 2018 oli 67 % ja vuonna 2019 77 %. Tausta-aineistona olivat
myös opintojakson Moodle-alustalla olevat opetusmateriaalit: opintojakson
kuvaus sisältöineen, osaamistavoitteineen ja aikatauluineen, sekä opetusmateriaalit ja luentotallenteet.
Tutkimustehtävänä oli selvittää, mitä ovat metakognitiivisten taitojen harjoittamiseen tähtäävät didaktiset valinnat tuotekehityksen opiskelijaryhmien
opetuksessa. Tutkimuskysymyksiä oli kolme:
1. Millaisia opetusmuotoja ja -sisältöjä opettajat käyttivät kehittääkseen
opiskelijaryhmien metakognitiivisia taitoja?
2. Millaisia kytkentöjä metakognitiivisten taitojen kehittymisen ja harjoitustyön lopputuloksen laadun välillä voidaan havaita?
3. Vaikuttavatko vaativammiksi arvioidut opetusjärjestelyt positiivisesti
vai negatiivisesti opiskelijoiden mielikuvaan omasta osaamisesta?
Tapaustutkimuksen luotettavuus varmistettiin aineistonkeruumenetelmien,
aineiston analyysimenetelmien ja tutkijatriangulaation avulla (Yin 2009, 29,
114–117). Aineistoa analysoivat opintojakson kaksi opettajaa ja kaksi muuta
tutkijaa. Opetusmuodon tuloksellisuutta analysoitiin vuosina 2018 ja 2019 kerätyistä aineistosta.
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Selvittääksemme, millaisia opetusmuotoja ja -sisältöjä kurssilla käytettiin
opiskelijoiden metakognitiivisten taitojen kehittämiseksi, luokittelimme ja
ryhmittelimme opintojakson materiaaleja ja Moodle-sisältöjä sisällönanalyysin keinoin. Metakognitiivisten taitojen analysoimista varten kehitettiin
käyttöönotettujen menetelmien määrästä sekä niiden käyttämisen vaativuudesta laskettava menetelmien vaativuusluku. Metakognitiivisten taitojen
kehittymisen ja harjoitustyön lopputuloksen laadun välisten kytkentöjen
tunnistamiseksi tarkastelimme opiskelijaryhmäkohtaisesti menetelmien vaativuuslukua suhteessa opintojakson kokonaisarvosanaan. Yksittäisen opiskelijan kokemusta opetusjärjestelyiden vaikutuksesta omaan osaamiseen tarkastellaan opintojakson alussa ja lopussa kerätyistä itsearviointien vastauksista.
Opiskelijoiden itsearvioinneissa analyysirunkona toimivat kyselylomakkeen
väitteet ja tulokset esitettiin kvantifioiden. Opiskelijat arvioivat itseään kuusiportaisella asteikolla, jossa (1) oli ”olen täysin eri mieltä” ja (6) oli ”olen täysin
samaa mieltä”.

Tulokset
Kirjallisuuden perusteella metakognitiivisten taitojen merkitys oppimiselle on ilmeinen. Tuotesuunnittelun ammattilainen tuottaa uutta tuotetietoa
erilaisilla menetelmillä tuotekehitysprosessissa, joka voidaan käsittää itsesäädeltynä oppimisprosessina. Siksi metakognitiivisilla taidoilla on huomattava merkitys tuotekehityksessä, osana pirullisten pulmien ratkaisuprosessia.
Metakognitiivinen näkökulma ilmeni usealla eri tavalla opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opettajien käyttämät opetusmuodot,
tehtävänannot, ohjausote ja arviointi suosivat opiskelijoiden oman työskentelyn suunnittelua, itseohjautumista, itsearviointia ja organisoitumista. Opiskelijoiden metakognitiivisen tiedon kehittymistä tukivat ryhmien kirjoittamat
etenemisraportit, suunnitteluprosessin ja menetelmien opiskeluun kehitetty
menetelmäfestivaali ja tuotteiden liiketoimintapotentiaalin esittelyyn tarkoitettu messumuotoinen työskentelytapa.
Tämän tutkimuksen premissi on, että ryhmien metakognitiivisten taitojen
kehittymisen ja harjoitustyön lopputuloksen laadun välillä tulisi ilmetä positiivinen trendi. Ensimmäisen vuoden 2018 aineistossa tällaista ei selkeästi
voitu havaita, koska ryhmien saama eritasoinen ohjaus näkyi vahvasti lopOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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putuloksessa peittäen heikompia trendejä. Kun kaikkia ryhmiä vuonna 2019
ohjattiin samalla tavalla, metakognitiivisten taitojen kehittymistä kuvaavan
luvun ja ryhmän saavuttaman lopputuloksen välillä oli havaittavissa yhteys.
Tämä vahvistaa premissiä ja luo perusteita toteuttaa tuleviakin opintojaksoja
artikkelissa kuvattujen opetusmuotojen mukaan.
Opiskelijoille opettajien valitsemat opetusmuodot, tehtävänannot ja ohjausote
vaikeuttavat oppimistilanteiden ja etenemisen ennustettavuutta opintojaksolla. Tämä voi heikentää heidän käsitystään oman osaamisen kehittymisestä.
Opiskelijoiden mielikuvaa omasta osaamisesta mitattiin molempina vuosina
opintojakson alussa ja lopussa. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden kesken
vallitseva kokemus oli, että opintojakso oli selvästi vahvistanut heidän käsitystään omasta osaamisesta. Tarkastellulla opintojaksolla voitiin ottaa käyttöön
opetusmenetelmiä ja aineistoja, jotka tukivat metakognitiivisten taitojen kehitystä ryhmissä. Taitojen kehittymisellä ja hyvällä tuloksella opintojakson harjoitustyössä havaittiin olevan kytkentä. Opetusjärjestelyt eivät vaikuttaneet
negatiivisesti opiskelijoiden osaamiskokemuksen syntymiseen.
Metakognitioita edistävät opetusmuodot ja -sisällöt
Opintojakson aikana järjestettiin kymmenen yhteistä tapaamista, joiden lisäksi ryhmät tapasivat itsenäisesti, laativat arvioitavia tuotoksia ja vertais
arvioivat niitä sijoittajamessuilla. Opintojaksolla käytettiin kirjaa Delft Design
Guide (van Boeijen, Daalhuizen, Zijlstra & van der Schoor 2014). Läpi opintojakson opiskelijoilla oli käytössään luentotallenteet, luentomateriaali-PDF:t
sekä A
 ndersonin ja Krathwohlin (2001) taksonomiataulukon mukaan laaditut opintojakson osaamistavoitteet. Opintojakson tehtävät ohjasivat opiskelijoita arvioimaan omaa toimintaansa ja reagoimaan ryhmän kanssa yhdessä
tarvittavalla tavalla. Kunkin ryhmän metakognitiivisen tiedon kehittymistä
tuki etenemisraportti, jonka ryhmä palautti opintojakson aikana kuusi kertaa.
Raportissa ryhmä kuvasi, mitkä olivat tärkeimmät tehdyt päätökset perusteluineen, mitkä asiat olivat vielä avoimia ja mihin he seuraavaksi keskittyvät.
Raportin käyttö kehittää sekä organisatorisia oppimisstrategioita että työstämiseen liittyviä strategioita (ks. Pintrich 2002).
Opintojaksoon kuului suunnittelutyö, jossa opiskelijaryhmät aloittivat vaativan kehitystehtävän ilman kunnollista esitutkimusta. Työn edetessä ryhmille
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jaettiin tarkastuslista (”Tuotekehityksen seitsemän kuolemansyntiä”), jonka
perusteella he huomasivat menestymisen kannalta tärkeiden asioiden mahdollisesti jääneen huomiomatta. Tätä seurasi Delft Design Guide -opintojaksokirjan metodeja läpikäyvä ”menetelmäfestivaali”-tapahtuma, jossa tutustuttiin
kolmen tunnin aikana kirjan 71 kehitysmenetelmän joukosta poimittuun 40
menetelmään. Posteritauluille oli ripustettu A3-kokoiset kuvaukset kustakin
menetelmästä. Esitellyistä metodeista ryhmiä pyydettiin luomaan itselleen
”menetelmien työkalupakki”, joilla he korjaisivat kehityshankkeidensa puutteet. Opiskelijoilla oli käytössään sähköinen kurssikirja, ja heitä kannustettiin
jatkamaan menetelmien valintaprosessia ja tutustumaan myös esittelemättä
jääneisiin metodeihin. Kehitysmetodeja sai valita myös kurssikirjan valikoiman ulkopuolelta. Ryhmät valitsivat menetelmät haasteiden mukaan työn aikana, ja kehitysprosessi ohjautui niiden mukana tilanteessa syntyvällä tavalla. Työtä ohjasi jatkuva tuotosten reflektointi suhteessa tavoitteisiin. Ryhmiä
ohjattiin pohtimaan oman ymmärryksensä tasoa ja ajattelunsa kehittymistä.
Jos opiskelijat huomasivat metodeja käyttäessään valinneensa liian vaativan
aiheen, aihetta sai vaihtaa. Ainoa opettajien vaatima työkalu oli kartta liiketoimintaympäristöstä, joka kuvaa tuotteen tärkeimmät piirteet ja ominaisuudet
sekä sen, miten ne liittyvät tuotteen arvontuottoon, elinkaaren vaiheisiin, toimitusverkostoon ja liiketoimintastrategiaan.
Etenemisraportti tuki myös varsinaisen tuotekonseptin kehittämistä sillä se
pakotti dokumentoimaan ja kuvaamaan tuotekonseptin tärkeimmät ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja arvioimaan tuotekonseptin kypsyyttä markkinoille.
Opintojakson lopussa pidettiin sijoittajamessut, joissa kukin ryhmä esitteli
tekemänsä posterin avulla tuotekonseptiaan ja liikeideaansa muille ryhmille.
Postereihin liittyvää työskentelyä helpotettiin antamalla tarkat ohjeet posterin
sisällöstä ja ulkomuodosta. Myös arviointikriteerit ja arvioinnin kohteet oli
selvitetty ryhmille. Sijoittajamessuilla opiskelijoita pyydettiin omaksumaan
uuteen tuotekehityshankkeeseen rahoittajaksi lähtevän sijoittajan rooli. Heidän oli arvioitava, kannattaako muiden ryhmien esittämiin tuotekonsepteihin sijoittaa rahaa. Kaikki ryhmät antoivat arvion toistensa töistä ja arvioon
vaadittavat perustelut. Jokainen ryhmä sai 28 vertaisarviota työstään. Ryhmien tuli analysoida saamansa arviot ja perustellusti ehdottaa, tulisiko heidän
työnsä arvosanaksi antaa vertaisarvioiden keskiarvo vai tulisiko arvioinnissa
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huomioida virhelähteenä esimerkiksi arvioijaryhmän koostumus tai asiantuntijuus.
Opintojakson osaamistavoitteissa tai opetustilanteissa ei tuotu vahvasti esiin
metakognitio-sanaa. Sen sijaan metakognitiota käsiteltiin opintojakson tavoitteita esiteltäessä. Tavoitteet esiteltiin Andersonin ja Krathwohlin (2001)
täydentämän Bloomin taksonomiataulukon muodossa. Samassa yhteydessä
opiskelijoille kuvattiin metakognition ilmentymistä käytännön ammatillisissa tilanteissa. Esimerkkinä tästä opiskelijoille kerrottiin, että ammattimainen
kehittäjä ei koskaan tee päätöstä teknisestä ratkaisusta, ennen kuin valitulle
ratkaisulle tunnetaan vertailukohdaksi ainakin yksi vaihtoehtoinen tekninen
ratkaisu.
Ohjaus tapahtui pääsääntöisesti ongelmanratkaisutaitojen tasoilla kolme ja
neljä (Zimmerman 2000) eli opiskelijat sovelsivat menetelmiä ongelmiin, joita
he kohtasivat opintojakson aikana. Nelostasolla opiskelijat kykenevät itsesäätelyn ja metakognitiivisten taitojen avulla muuttamaan ja vaihtamaan valittuja ongelmanratkaisustrategioita.
Metakognitiivisen osaamisen määrä suhteessa
ryhmien opintojaksomenestykseen
Ryhmien metakognitiivisten taitojen kehittymistä suhteessa suunnittelutyön
tulokseen pyrittiin arvioimaan ryhmäkohtaisessa analyysissä. Metakognitiivisten taitojen analysoimiseksi kehitettiin käyttöönotettujen menetelmien
määrästä sekä vaativuudesta laskettava lukuarvo. Arvo laskettiin sen pohjalta,
kuinka monia ja kuinka vaativia kehitysmenetelmiä ryhmä otti käyttöönsä
suhteessa esitettyihin kuolemansynteihin.
Opintojakson harjoitustehtävä jakautui yhdeksään vaiheeseen, joissa käyttöön otettuja menetelmiä arvioitiin kolmesta näkökulmasta. Ensiksi arvioimme, kuinka tuttuja menetelmä, sen käsitteistö ja sen sisältämät rutiinit ovat
jo opiskelijalle. Esimerkiksi kurssikirjasta voidaan poimia palvelutuotannon
kehitysmenetelmiin kuuluva Customer Journey -menetelmä. Tätä menetelmää ei mainita oman opintopolkumme muilla kursseilla, eikä se kuulu menetelmiin, joita opetetaan lukiossa. Menetelmä sisältää oman kehysmallinsa
ja notaation siitä, miten kuvata asiakaskokemusta prosessina. Menetelmän
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käytössä poiketaan selkeästi perinteisestä teknisestä suunnittelusta ja analysoidaan asiakkaalle muodostuvaa mielikuvaa tuotteesta kysymysasettelun
kautta. Opiskelijakeskustelun perusteella tiedämme, että tämä menetelmä on
opiskelijoillemme entuudestaan tuntematon. Sen kehysmalli ja kuvaustapa
ovat vain juuri tälle menetelmälle ominaisia. Menetelmän käyttö ei myöskään
tapahdu samankaltaisesti jonkin muun opiskelijoille entuudestaan tutun menetelmän kanssa. Jokaisesta arviointikohteesta saa yhden pisteen, joten tällainen korkeimman haastavuustason menetelmä saa kolme pistettä. Esimerkiksi
opiskelijoille tuttu menetelmä, jonka käyttö on heille tuttua, mutta jota käytetään uudessa yhteydessä, saa yhden pisteen. Jos opiskelijat suorittavat jonkin
työvaiheen heille entuudestaan tutulla menetelmällä, eikä se tuota heille uutta
osaamista, ei menetelmästä kirjata ryhmälle pistettä. Ryhmän metakognitiivisten taitojen lukuarvoksi tulee eri vaiheissa saatujen pisteiden summa. Metakognitiivista taitoa kuvaava luku ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton, sillä sen
laskenta perustuu oletukseen opiskelijan tietystä osaamistasosta opintojakson
alussa. Lukuarvon laskentaperusteet eivät siis toimi edellytetyllä tavalla sellaisten opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat opinnoissaan noudattaneet jotain
muuta opintopolkua, kuin kurssille osallistuvat opiskelijat yleensä. Lukua ei
myöskään voida käyttää laskennallisen analyysin lähtöaineistona, sillä sen perusteella ei voida väittää, että kolmen pisteen menetelmä olisi kolme kertaa
yhden pisteen menetelmää haastavampi.
Eri menetelmien hyödyistä ja niiden haasteellisuudesta keskusteltiin oppimistilaisuuksissa yleisellä tasolla, mutta opiskelijoiden annettiin itse muodostaa
näkemyksensä kunkin menetelmän tarpeellisuudesta heidän omassa kehitystyössään. Ryhmien toimintaa seurattiin viikoittaisella etenemisraportilla ja
opintojakson lopuksi palautetulla raportilla, jolla ryhmiä pyydettiin reflektoimaan menetelmien merkittävyyttä heidän kehitystyölleen ja arvioimaan mitä
he tekisivät samoin tai paremmin seuraavalla kerralla.
Opintojakson kantavana ajatuksena oli, että metakognitiivisesta tiedosta ja
metakognition säätelystä on merkittävää apua uusien teknisten ratkaisujen
kehittämisessä. Jos oletus pitää paikkansa, artikkelissa kuvatun opintojakson
toteutuksen tulisi vaikuttaa harjoitustöiden laatutasoon. Tätä ajatuspolkua
seuraten päättelimme, että myös riippuvuussuhde ryhmän menestyksen ja
metakognitiivisia taitoja kuvaavan luvun välillä tulisi olla havaittavissa. Kahta
opintojaksolla eri vuosina toiminutta vastuuopettajaa pyydettiin arvioimaan,
Opetuksen ja oppimisen ytimessä

155

Timo Lehtonen, Kaisu Rättyä, Tero Juuti ja Jarkko Pakkanen

onko harjoitustöiden laatutaso noussut uuden opintojaksototeutuksen myötä. Molempien näkemys oli, että opintojakson harjoitustöiden taso oli noussut opintojakson uuden toteutuksen myötä. Opettajien näkemys perustui
opiskelijoiden posteriesitysten tason arvionvaraiseen vertaamiseen vuosina
2016–2019.
Opintojakson arvosana muodostui neljästä arviointikohdasta: lopputuloksen
onnistuminen, kartta liiketoimintaympäristöstä, yleisön palautteeseen vastaaminen ja kootun työkalupakin laatu. Muut ryhmät arvioivat, kuinka hyvän
tuotteen ryhmä oli onnistunut kehittämään – kokonaisuuden onnistuminen
arvioitiin siis vertaisarviona. Opettajat arvostelivat liiketoimintakartan sekä
yleisön palautteeseen reagoinnin. Työkalupakin laadun kriteerinä toimi edellä
esitetty metakognitiivisten taitojen arvoa kuvaava luku.
Vuonna 2018 yhteensä 29 ryhmää aloitti opintojakson. Yksikään ryhmä ei jättänyt opintojaksoa kesken. Heikoiten menestynyt ryhmä sai pyöristämättömän arvosanan 2,75. Yksi ryhmistä teki virheettömän suorituksen, joka oli
pyöristämättömänäkin 5. Kuviossa 1 on esitetty ryhmien nimet vaaka-akselilla. Pystyakselilla on arvosana asteikolla nollasta viiteen. Harmaa kuvaaja
esittää vuoden 2018 ryhmien (n=29) saamat opintojaksoarvosanat. Sininen
käyrä kuvaa ryhmien lopputöiden arviota sijoittajamessuilla. Oranssi käyrä
on ryhmän metakognitiivisten taitojen arvoa kuvaava luku. Nämä kaksi jälkimmäistä lukua ovat laskennallisia arvosanan osasuorituksia, ja niillä ei ole
dimensiota pystyakselilla. Niiden tulkinnassa suurempi luku tarkoittaa parempaa tulosta. Käyristä näkyy, että lopputyön laadun ja metakognitiivisten
taitojen arvoa kuvaavan luvun välillä on havaittavissa trendi, mutta suoraa
yksikäsitteistä relaatiota ei voida havaita. Vuoden 2018 tulosten tulkinnassa
on huomioitava, että kaikkia ryhmiä ei ohjattu tuona vuonna samalla tavalla.
Ryhmiä ohjasi seitsemän henkilöä, mutta ryhmä sai ohjausta vain, jos se pyysi
sitä. Ohjauksen määrä oli selvästi nähtävissä liiketoimintakartan arvosanassa,
mutta lopputuloksen laatuun sillä ei ollut selkeää korrelaatiota. Erilainen ohjaus on kuitenkin aiheuttanut hajontaa, kuten havaitaan vuoden 2019 tulosten
yhteydessä.
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Ryhmien metakogni�iviset taidot ja vertaisarviot lopputöistä
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Kuvio 1. Vuoden 2018 ryhmien (n=29) opintojaksoarvosanat (harmaa),
lopputöiden arviot sijoittajamessuilla (oranssi) ja metakognitiivisten taitojen
arvoa kuvaava luku (sininen).
Tätä tutkimusta varten tarkasteltiin vielä erityisesti muutamaa ryhmää, jotka olivat tehneet erinomaisen lopputuloksen, mutta joiden metakognitiivisten
taitojen arvoa kuvaava luku oli alhainen. Havaitsimme, että noiden ryhmien
jäseninä oli henkilöitä, joilla oli jo syvällistä asiantuntijatietoa kehitettävän
tuotteen suhteen. Nämä ryhmät eivät tarvinneet niin paljon tukea hyvän tuloksen aikaansaamiseen kuin ryhmät, joilla oli omasta aiheestaan heikommat
taustatiedot. Tämä selitti nämä poikkeamat havainnoissa. Näiden korjausten
jälkeen aineisto kuitenkin tukee yhä vain heikosti olettamustamme.
Vuonna 2019 yhteensä 29 ryhmää aloitti opintojakson suorittamisen, eikä yksikään ryhmistä jättänyt opintojaksoa kesken. Kaksi heikoiten menestynyttä
ryhmää sai pyöristämättömän arvosanan 2,75. Kolme ryhmistä teki virheettömän suorituksen. Opintojakson ohjaustapaa muutettiin ja yksi henkilö ohjasi kaikkia ryhmiä. Opintojaksomateriaalia kehitettiin, mutta parannukset
keskittyivät pääosin liiketoimintakartan opettamiseen. Kuviossa 2 ryhmien
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nimet ovat vaaka-akselilla. Pystyakselilla on esitetty arvosana asteikolla nollasta viiteen. Harmaa kuvaaja esittää vuoden 2019 ryhmien (n=29) saamat
opintojaksoarvosanat. Sininen käyrä kuvaa ryhmien lopputöiden saamia arviota sijoittajamessuilla. Oranssi käyrä on ryhmän metakognitiivisten taitojen
arvoa kuvaava luku. Sininen ja oranssi käyrä ovat laskennallisia arvosanan
osasuorituksia, ja niillä ei ole dimensiota pystyakselilla. Niiden tulkinnassa
mitä suurempi luku on, sitä parempi tulos on. Kuviossa näkyy, että metakognitiivisen kyvyn kehittymisen ja harjoitustyön onnistumisen välillä vallitseva
trendi vahvistui ja tuli selvästi näkyviin. Samalla tavalla kuin edellisenä vuonna aineistossa oli valmiita asiantuntijaryhmiä, jotka tekivät hyvän tuloksen
suhteessa vähäisellä menetelmätuella.
Uutena ilmiönä ohjauksessa havaittiin, että hyvä menetelmätuki ei automaattisesti johtanut hyvään lopputulokseen. Tämä on tuotekehityksen alalla tunnettu ilmiö. Kyse on niin moniarvoisesta optimoinnista, ettei menestymistä
voida varmistaa ennalta. Vuoden 2019 tulokset kuitenkin vahvistivat opettajien näkemystä metakognitiivisten taitojen tärkeydestä tuotekehityksessä.
Ryhmien metakogni�iviset taidot ja vertaisarviot lopputöistä
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Kuvio 2. Vuoden 2019 ryhmien (n=29) opintojaksoarvosanat (musta),
lopputöiden arviot sijoittajamessuilla (oranssi) ja metakognitiivisten taitojen
arvoa kuvaava luku (sininen).
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Valittujen opetusmuotojen vaikutus opiskelijoiden
käsitykseen omasta osaamisesta
Opiskelijoiden ammatillisen osaamisen tasoa kartoitettiin itsearviona sekä
opintojakson alussa että lopussa. Kyselyllä selvitettiin hyvin konkreettisesti
mitattavia asioita, kuten kuinka monta tuotekehitystyökalua opiskelija tuntee?
Samat kysymykset kysyttiin sekä alku- että loppukyselyssä. Opiskelijat itse
saattoivat verrata omia vastauksiaan alussa ja lopussa, mutta tutkimusanalyysissä ei seurattu yksittäisen opiskelijan kehittymistä vaan aineistoa käsiteltiin
kokonaisuutena. Kyselyn tulokset osoittivat merkittävää ammatillisen osaamisen kasvua kyselyyn vastanneiden opintojakson osallistujien keskuudessa.
Vuonna 2018 opintojaksolla alkukyselyyn ja loppukyselyyn saatiin molempiin
76 vastausta opiskelijoilta, jotka tekivät itsearvion ja antoivat luvan käyttää tulosta tutkimuksessa. Aineiston kattavuus on siis noin 67 prosenttia kaikista
osallistujista.
Opiskelijoiden tiedollisen osaamisen kehittymistä mitattiin kysymällä, kuinka monia tuotesuunnittelun ja -kehityksen lähestymistapoja opiskelija tuntee.
Todellisia asiantuntijoita joukossa oli vain vähän ja heidän tietojensa täytyi
olla peräisin muualta kuin opintosuunnitelman mukaan aiemmin suoritetuilta kursseilta. Opintojakson vaikutus tiedolliseen tasoon on hyvin merkittävä
kyselyyn vastanneiden joukossa.
Kuviossa 3 on esitetty kysymyksen ”kuinka monta tuotesuunnittelun ja -kehityksen lähestymistapaa tunnen” vastaukset (n=76) opintojakson alku- (ylempi kuvio) ja loppukyselyssä (alempi kuvio) vuonna 2018. Vaaka-akselilla on
opiskelijan tuntemien lähestymistapojen määrä. Vaihtoehto kymmenen esitettiin muodossa ”kymmenen tai enemmän”. Pystyakseleilla on vaihtoehdon
valinneiden opiskelijoiden lukumäärä. Palkkeihin on merkitty lukumäärä ja
suluissa prosenttiosuus.
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Kuinka monta tuotesuunni�elu ja -kehityksen lähestymistapaa tunnet?
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Kuvio 3. Kysymyksen ”kuinka monta tuotesuunnittelun ja -kehityksen
lähestymistapaa tunnen” vastaukset (n=76) opintojakson alku- (ylempi kuvio)
ja loppukyselyssä (alempi kuvio) vuonna 2018.
Osaamisen kehittymistä selvitettiin kysymällä opiskelijoiden omaa arviota
heidän kyvystään valita oikeita työkaluja tilanteen mukaan. Kuviossa 4 on
vertailtu vuoden 2018 opiskelijoiden vastauksia väitekysymykseen ”osaan valita oikeat työkalut tilanteen mukaan” (n=76) opintojakson alussa (ylempi kuvio) ja lopussa (alempi kuvio). Arviota pyydettiin lukuna nollasta viiteen, jossa
nolla tarkoitti, ettei osaa ja viisi, että osaa erittäin hyvin. Pystyakseleilla on
vaihtoehdon valinneiden opiskelijoiden lukumäärä. Palkkeihin on merkitty
lukumäärä ja suluissa prosenttiosuus. Kuviossa näkyy, että alkukyselyssä 80
prosenttia vastaajista arvioi osaamisensa heikoksi tai enintään kohtalaiseksi.
Loppukyselyssä tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Heikoksi oman osaamisensa
arvioi enää vajaa 16 prosenttia vastaajista.
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Osaan valita oikeat työkalut �lanteen mukaan
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Kuvio 4. Vuoden 2018 opiskelijoiden vastaukset väitekysymykseen ”osaan
valita oikeat työkalut tilanteen mukaan” (n=76) opintojakson alussa (ylempi
kuvio) ja lopussa (alempi kuvio).
Kuviossa 5 on vertailtu vuoden 2019 opiskelijoiden vastauksia kysymykseen
”kuinka monta tuotesuunnittelun ja -kehityksen lähestymistapaa tunnen”
opintojakson alku- (ylempi kuvio) ja loppukyselyssä (alempi kuvio). Vaaka-akselilla on opiskelijan tuntemien lähestymistapojen määrä. Vaihtoehto
kymmenen esitettiin muodossa kymmenen tai enemmän. Pystyakseleilla on
vaihtoehdon valinneiden opiskelijoiden lukumäärä. Palkkeihin on merkitty
vastaajien lukumäärä ja suluissa prosenttiosuus. Vastaajien lukumäärä oli alkukyselyssä 87 ja loppukyselyssä 88 henkilöä. Aineiston kattavuus oli siis noin
77 prosenttia kaikista osallistujista.
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Kuinka monta tuotesuunni�elu ja -kehityksen lähestymistapaa tunnet?
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Kuvio 5. Kysymyksen ”kuinka monta tuotesuunnittelun ja -kehityksen
lähestymistapaa tunnen” vastaukset opintojakson alku- (ylempi kuvio) ja
loppukyselyssä (alempi kuvio) vuonna 2019.
Vuoden 2019 perusopintojakso oli hieman muuttunut: miltei 45 prosenttia
opintojaksolle tulleista lähti tiedollisesti nollatasolta. Myös aiheeseen hieman
enemmän perehtyneet näyttivät puuttuvan kyseisenä vuonna miltei kokonaan.
Kuviossa 6 on vertailtu vuoden 2019 opiskelijoiden vastauksia väitekysymykseen ”osaan valita oikeat työkalut tilanteen mukaan” opintojakson alussa
(ylempi kuvio) ja lopussa (alempi kuvio). Arviota pyydettiin lukuna nollasta
viiteen, jossa nolla tarkoitti, ettei osaa ja viisi, että osaa oikein hyvin. Pystyakseleilla on vaihtoehdon valinneiden opiskelijoiden lukumäärä. Palkkeihin on
merkitty vastaajien lukumäärä ja suluissa prosenttiosuus kaikista opintojakson osallistujista. Vastaajien lukumäärä oli alkukyselyssä 87 ja loppukyselyssä
88 henkilöä. Osaamisen suhteen vuoden 2019 lähtötaso on paljon lähempänä
vuoden 2018 vastausten jakaumaa. Tämä herättää pohtimaan, onko osa ensimmäisen kysymyksen vastaajista ymmärtänyt sanan ”lähestymistapa” vää162
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rin, sillä tulosten perusteella yhdeksän opiskelijaa osaa valita sopivat työkalut,
vaikka ei tunne yhtään tuotekehityksen lähestymistapaa. Opiskelijoiden itsevarmuus asian osaamisesta lisääntyi merkittävästi kuten aiempanakin vuonna.
Osaan valita oikeat työkalut �lanteen mukaan
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Kuvio 6. Vuoden 2019 opiskelijoiden vastaukset väitekysymykseen ”osaan
valita oikeat työkalut tilanteen mukaan” opintojakson alussa (ylempi kuvio) ja
lopussa (alempi kuvio).

Pohdinta
Tässä tutkimuksessa katettiin Iiskalan (2017) näkökulmista kolme: miten
metakognitiivisia taitoja aktivoidaan, miten opiskelijoiden metakognitiivista
ajattelua ohjataan asiantuntijan ajattelun suuntaan ja miten opiskelijaryhmää
ohjataan säätelemään ajattelu- ja oppimisprosesseja yhteisöllisessä oppimisessa.
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Miten metakognitiivisia taitoja aktivoidaan?
Opiskelijat johdatettiin tilanteesiin, joissa he ymmärtävät valitsemiensa menetelmien ja toimintatapojen riittämättömyyden ja joutuvat analysoimaan
oman toimintansa puutteita uusia toimintatapoja ja metodeja etsiessään. Tällä
opintojaksolla opiskelijat joutuivat luomaan sekä uuden tuotteen että kehitysprosessin, jolla tuote kehitettiin. Kehitysprosessin tueksi opiskelijat joutuivat
tekemään tietoisia valintoja eri vaiheissa eri kehitysmenetelmien välillä ja perustelemaan valintojaan. Metakognitiivisten taitojen aktivointia tehtiin esittelemällä jälkikäteen lista tyypillisistä suunnittelijan kuolemansynneistä vasta
ensimmäisen suunnitteluvaiheen jälkeen. Näin opiskelijoiden oli helpompaa
arvioida oman lähikokemuksensa pohjalta, mitkä asiat he olivat osanneet ennakoida ja mitkä asiat tulivat heille yllätyksinä.
Miten opiskelijoiden metakognitiivista ajattelua
ohjataan asiantuntijan ajattelun suuntaan?
Opettajien didaktiset valinnat olivat opetusmuotoja, jotka tukivat autenttista suunnitteluprosessia. Autenttinen suunnitteluprosessi vaatii opiskelijalta
asiantuntijan ajattelutapaa ja metakognitiivisia taitoja. Tärkeä osa opintojaksototeutusta oli eri suunnittelumenetelmien tuominen esille heti ongelmien
esittämisen jälkeen. Menetelmäfestivaali-tapahtuman käsikirjoitus ohjasi
ryhmät valitsemaan välittömästi eri menetelmiä, keskustelemaan niistä ja vertaamaan menetelmissä esiintyviä ajatuksia opiskelijoiden omiin ajatuksiin ja
uskomuksiin. Tämä toteutus ohjasi opiskelijoita tekemään tiedostettuja valintoja ja päätöksiä yhdessä suunnittelun aikana ja on linjassa Iiskalan (2015) ja
Khosan ja Volet’n (2014) löydöksien kanssa.
Tilanneraportin laatiminen ohjasi tuotteen kypsyyden itsearviointiin ja pohdintaan siitä, mitä tietoa ryhmän tulee vielä hankkia tai kehittää lisää. Opettajalta saatu ohjaus perustui opiskelijaryhmän tuotoksiin ja heidän omiin ohjauspyyntöihinsä. Tämä ohjausote on tarkoituksellisesti lähellä tapaa, miten
tuotekehitysryhmiä ohjataan käytännön työelämässä.
Rakenteeltaan emergenttiä suunnitteluprosessia vastaavan opintojakson tekeminen vaatii oppimateriaalin ja osittain myös osaamissisällön sovittamista tavoitteita ja toteutusta tukeviksi. Kurssikirjaksi ei voida valita fokusoitua
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yhtä etenemistietä kuvaavaa kirjaa, vaan opetusmateriaalin on oltava moneen
suuntaan ajatuksia avaava esitys, jossa kokonaiskuvan muodostaminen jätetään lukijalle. Tuotekehityksen oppiaineessa tällaisia esityksiä on julkaistu
vasta muutamia viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana siitä huolimatta,
että suunnitteluprosessi etenee tyypillisesti polveillen ja sen etenemistä on jossain määrin mahdotonta ennustaa etukäteen.
Miten opiskelijaryhmää ohjataan säätelemään ajattelu- ja
oppimisprosesseja yhteisöllisessä oppimisessa?
Opintojaksolla sovellettu opetustapa, jossa opiskelijat johdatetaan ratkaisemaan ongelma ensin virheellisesti, vaatii onnistuakseen opettajalta kykyä
tukea oppimista yksilöidysti sekä kykyä luoda oppimiselle rakentava ilmapiiri. Opintojaksolla opiskelijan kokemaa stressiä interventiosta vähennettiin
kahdella tavalla. Opintojakson harjoitus tehtiin ryhmässä, jolloin vastoinkäyminen ei kohdannut opiskelijaa henkilökohtaisesti vaan on ryhmän yhteinen
asia. Ryhmässä myös helpommin aletaan pohtia, miksi ajattelimme ja teimme
näin? Tämä toteutus suhteutuu suoraan Iiskalan (2017) neljänteen näkökulmaan, ajatteluprosessin säätelyyn ryhmässä. Opiskelijoille esitetty lista suunnittelijan kuolemansynneistä ohjaa opiskelijoiden metakognitiivista ajattelua
asiantuntijan ajattelun suuntaan ja tukee ammattilaisuuden kehittymistä, kun
he pohtivat, mitkä virheet he välttivät ja mitä eivät välttäneet. Tämä opetusmuoto ja -sisältö ovat linjassa Iiskalan (2017) kolmannen näkökulman kanssa.
Näiden kokeilujen perusteella on selvää, että vaikka opintojaksoa tulevaisuudessa muokattaisiin enemmän etäopiskeluun soveltuvaksi, tulisi tällainen didaktinen elementti opintojaksolla säilyttää.
Millaisia kytkentöjä metakognitiivisten taitojen kehittymisen ja
harjoitustyön lopputuloksen laadun välillä voidaan havaita?
Hyvin menestyvien opiskelijoiden metakognitiivinen tieto kohdistuu enemmän kognitiivisiin prosesseihin ja niiden kompleksisuuteen kuin tiedon ulkoa
opetteluun (Romainville 1994). Tässä tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia
tuloksia: mitä vaativampia ja useampia metodeja eri suunnittelutilanteisiin
ryhmällä oli, sitä parempia ryhmän tuotokset olivat. Tämä on hyvin linjassa
Khosan ja Volet’n (2014) ja Iiskalan (2015) ajatusten kanssa, sillä heidän mu-
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kaansa oppimisen kannalta sosiaalisesti jaetun metakognitiivisen säätelyn fokus on tärkeämpää kuin sen määrä.
Tutkimuksen vahvuutena on sen laaja aineisto, joka on kerätty opetuskokeilujen puitteissa samalla tavoin kahdelta suurelta opiskelijajoukolta. Aineiston
analyysi myös vastaa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Sen sijaan tutkimuksen heikkoutena on, ettei metakognitiivisia taitoja kuvaavaa lukua pystytty
määrittämään niin, että se olisi mahdollistanut formaalimpien analyysimenetelmien käytön. Tällä tutkimusasetelmalla ei voida väittää, että luvun kolme
saanut menetelmä olisi kolme kertaa haastavampi ottaa käyttöön kuin luvun
yksi saanut menetelmä. Tulevassa tutkimuksessa olisikin hyödyllistä selvittää
menetelmien todellista haastavuutta opiskelijoille esimerkiksi tarkastelemalla
niiden sisältämiä käsitteistöjä tarkemmalla jaottelulla.
Aineiston analyysi tukee premissiämme sosiaalisesti jaetun metakognitiivisen
säätelyn fokuksen vaikutuksesta suunnitteluprosessin tuotosten laatuun. Näiden fokuksien tunnistaminen suunnitteluprosessin kannalta lienee haastava
mutta mielenkiintoinen tutkimustehtävä jatkossa.

Lähteet

Anderson, L. & Krathwohl, D. (toim.) (2001). A taxonomy for learning, teaching,
and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives.
New York: Longman.
Biggs, J. B. & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What
the student does (4. painos). Maidenhead: McGraw-Hill.
Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Ripley, M., Miller-Ricci, M. & Rumble, M.
(2012). Defining twenty-first century skills. Teoksessa P. Griffin, M.
McGaw & E. Care (toim.), Assessment and teaching of 21st century skills
(ss. 17–66). Dordrecht: Springer Netherlands. DOI: 10.1007/978-94007-2324-5_2
van Boeijen, A., Daalhuizen, J., Zijlstra, J. & van der Schoor, R. (toim.) (2014).
Delft design guide (uudistettu 2. painos). Amsterdam: BIS Publishers.
Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and
other more mysterious mechanisms. Teoksessa F. E. Weinert & R. H.
Kluwe (toim.), Metacognition, motivation, and understanding (ss. 65–
116). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
166

Ainedidaktisia tutkimuksia 19

Metakognitiivinen näkökulma tuotekehityksen opetukseen/opetuksessa

Faber, C. & Benson, L. C. (2017). Engineering students’ epistemic cognition in
the context of problem solving. Journal of Engineering Education, 106(4),
677–709. DOI: 10.1002/jee.20183
Farrell, R. & Hooker, C. (2013). Design, science and wicked problems. Design
Studies, 34(6), 681–705. DOI: 10.1016/j.destud.2013.05.001
Flavell, J. (1985). Cognitive development. London: Prentice-Hall.
Haghighi, K. (2005). Quiet no longer: Birth of a new discipline. Journal of
Engineering Education, 94(4), 351–353. DOI: 10.1002/j.2168-9830.2005.
tb00862.x
Hubka, V. & Eder, E. (1996). Design science. Berlin: Springer-Verlag.
Iiskala, T. (2015). Socially shared metacognitive regulation during collaborative
learning processes in student dyads and small groups. [Väitöskirja, Turun
yliopisto]. UTUPub. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6259-4
Iiskala, T. (2017). Metakognitiivinen ajattelu ja sen tukeminen. Teoksessa M.
Murtonen (toim.), Opettajana yliopistolla: Korkeakoulupedagogiikan
perusteet (ss. 110–121). Tampere: Vastapaino.
Jonassen, D., Strobel, J. & Lee, C. (2006). Everyday problem solving in
engineering: Lessons for engineering educators. Journal of Engineering
Education, 95(2), 139–151. DOI: 10.1002/j.2168-9830.2006.tb00885.x
Khosa, D. & Volet, S. (2014). Productive group engagement in cognitive activity
and metacognitive regulation during collaborative learning: Can it
explain differences in students’ conceptual understanding? Metacognition
& Learning, 9(3), 287–307. DOI: 10.1007/s11409-014-9117-z
McCord, R. E. & Matusovich, H. M. (2019). Naturalistic observations of
metacognition in engineering: Using observational methods to study
metacognitive engagement in engineering. Journal of Engineering
Education, 108(4), 81–502. DOI: 10.1002/jee.20291
Pahl, G. & Beitz, W. (1986). Kontruktionslehre, Handbuch für Studium in Praxis
(2. painos). Berlin: Springer.
Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching,
and assessing. Theory into Practice, 41(4), 219–225. DOI: 10.1207/
s15430421tip4104_3
Romainville, M. (1994). Awareness of cognitive strategies: The
relationship between university students’ metacognition and their
performance. Studies in Higher Education, 19(3), 359–366. DOI:
10.1080/03075079412331381930

Opetuksen ja oppimisen ytimessä

167

Timo Lehtonen, Kaisu Rättyä, Tero Juuti ja Jarkko Pakkanen

Roozenburg, N. F. M. & Eekels, J. (1991). Produktionwerpen: Structuur en
methoden. Utrecht: Lemma.
Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional
Science, 26, 113–125. DOI: 10.1023/A:1003044231033
Strobel, J. & Pan, R. (2011). Compound problem solving: Insights from the
workplace for engineering education. Journal of Professional Issues in
Engineering Education and Practice, 137(4), 215–222. DOI: 10.1061/
(ASCE)EI.1943-5541.0000047
Ulrich, K. & Eppinger, S. (2000). Product design and development. New York:
McGraw-Hill.
Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks,
California: Sage Publications.
Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive
perspective. Teoksessa M. Boekaerts, M. Zeidner & P. R. Pintrich (toim.),
Handbook of self-regulation (ss. 13–39). Academic Press. DOI: 10.1016/
B978-012109890-2/50031-7
Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview.
Theory Into Practice, 41(2), 64–70, DOI: 10.1207/s15430421tip4102_2
Zimmerman, B. & Campillo, M. (2003). Motivating self-regulated problem
solvers. Teoksessa J. Davidson & R. Sternberg (toim.), The Psychology of
Problem Solving (ss. 233–262). Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: 10.1017/CBO9780511615771.009

168

Ainedidaktisia tutkimuksia 19
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Tiivistelmä
Turva(llisuus)kävelyä käytetään perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa
erityisesti toiminnallisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat tyypillisiä turvallisuuskriittisille oppiaineille. Turvakävelyä ei ole aiemmin tutkittu pedagogisena
menetelmänä. Tämä tutkimus tarkastelee turvakävelyn tehtävää ja merkitystä
opettajaopiskelijoiden (n=30) kokemana suhteessa turvallisuuskulttuurin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen ulottuvuuteen. Opettajaopiskelijat osallistuivat turvakävelyyn ja vastasivat kyselyyn. Kyselylomakkeella kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.
Opettajaopiskelijoiden kokemuksen mukaan turvakävely tutustuttaa osallistujat rakennukseen, tiloihin ja organisaation turvallisuuskulttuuriin sekä edistää
osallistujan turvallisuuden toimintakyvyn kehittymistä. Turvakävelyn avulla ei
pelkästään opeteta kohtaamaan vaara- tai hätätilanteita ja arvioimaan riskejä, vaan lisäksi opitaan toimimaan ennakoivasti. Siten turvakävelyn avulla voidaan myös kehittää oppimisympäristön turvallisuuskulttuuria tekemällä turvallisuushavaintoja ja raportoimalla niistä eteenpäin.

Avainsanat
turvakävely, turvallisuuskulttuuri, oppilaitosturvallisuus, opettajankoulutus
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A safety walk as a teaching method: what, why and how?
Abstract
The safety walk method (safety walk round) is used in basic education and
teacher training, especially in the experiential learning environments of subjects
that are typically safety-critical. There is no earlier research of safety walks in
teacher training. The objective of this study was to examine the function and
meaning of safety walk as a pedagogical method, and to study student teachers’
perceptions of it in terms of the physical, psychological, social and pedagogic
dimensions of the learning environment. Student teachers (n=30) participated in
a safety walk and answered a survey. The answers to the open-ended questions
were analysed using qualitative content analysis.
The results show that the student teachers experienced safety walk method as
familiarizing them with the building, the premises of the learning environment
and the safety culture of the organisation, as well as promoting the development
of their safety competence. The safety walk not only teaches one to face hazards
and emergencies and to assess risks, but it also teaches one to take preventive
action. In this way, safety incidents in learning and working environments can
be reduced as the safety culture and students’ competence develop. Utilizing the
safety walk method will develop the safety culture and ensure that a learning
and working environment will be developed, and safety incidents will be
observed, identified and reported on.

Keywords
safety walk, safety culture, school safety, teacher training
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Turvakävely osana oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria
Turvakävely turvallisuuden opetusmenetelmänä
Turvallisuus näyttäytyy oppilaitoksessa dynaamisena ja muuttuvana prosessina, jossa turvallisuutta edistäviä ja horjuttavia tekijöitä liittyy oppilaitoksen toimintakulttuuriin, ulkopuolisiin tekijöihin ja oppilaitoksessa toimivien
yksilöiden persoonallisuuteen, kulttuuritaustaan ja osaamiseen (Espelage,
Polanin & Low 2014; Jukarainen, Syrjäläinen & Värri 2012; Lindfors & Somerkoski 2018; Waitinen 2011). Turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen on käytännön toimintaa (Lindfors 2012; Teperi, Lindfors, Kurki,
Somerkoski, Ratilainen, Tiikkaja, Uusitalo, Lantto & Pajala 2018; Wirth &
Sigurdsson 2008). Organisaation jäsenten – oppilaitoksessa sekä henkilökunnan että opiskelijoiden – tulee tiedostaa turvallisuusasioita ja huolehtia turvallisuuden ylläpitämisestä ennakoimalla turvallisuuspoikkeamia. Kun turvallisuuspoikkeama on havaittu, poikkeama tulee analysoida ja tämän jälkeen on
toteutettava tarvittavat muutokset uusien poikkeamien estämiseksi (Lindfors
2020; Lindfors, Somerkoski, Waitinen, Jyrhämä, Sormunen & Seppälä 2020;
Lindfors & Teperi 2018). Turvallisuuspoikkeama on vahinko, tapaturma, onnettomuus tai tahallinen vahingonteko (Lindfors ym. 2018), jota edeltää usein
vaara- tai läheltä piti -tilanne.
Turvakävelyn tavoitteena on sitouttaa organisaation jäseniä toimimaan työssään tai opiskelussaan turvallisia toimintatapoja noudattaen. Tavoitteena on
myös oppia raportoimaan turvallisuuspoikkeamia, jotta riskejä minimoimalla
voidaan vähentää tapaturmia ja onnettomuuksia. Turvakävelyn aikana kierretään rakennuksessa tai oppimis- ja työympäristössä, tehdään turvallisuus
havaintoja sekä tutustutaan turvallisuusvälineisiin ja toimintamalleihin
(Tuisku & Arvonen 2006). Turvakävelyn ajatellaan olevan turvallisuuskulttuurin menetelmä, jolla ylläpidetään ja kehitetään turvallisuutta. Turvakävely
on tullut laajemmin osaksi oppilaitosturvallisuutta 2010-luvun loppupuolella, mitä ilmentävät myös tuolloin ilmestyneet käytännölliset oppaat (Ranta &
Martikainen 2017; Waitinen 2017).
Turvakävelystä (executive walk round, patient safety walk-round, leadership
walk round) on aiempia kansainvälisiä tutkimuksia sairaalaympäristöistä.
Tutkimustulokset osoittavat, että turvakävelyjen avulla voidaan parantaa
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turvallisuutta konkreettisesti osallistujien tekemien turvallisuushavaintojen pohjalta. Ne kehittävät myös organisaation turvallisuusilmapiiriä ja siten
myös turvallisuuskulttuuria. Osallistujat pitävät turvakävelyjä positiivisena
kokemuksena. (Danielsson, Carlfjord & Nilsen 2015; Shaw, Lavelle, Crescenzo,
Noll, Bonalumi & Baren 2006; Thomas, Sexton, Neilands, Frankel & H
 elmreich
2005.) Aiheesta ei kuitenkaan ole aiempaa tutkimusta oppilaitoskontekstista.
Käsitettä turvallisuuskävely on käytetty rinnakkain turvakävely-käsitteen
kanssa. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä turvakävely (safety walk
round), joka on lyhyempi muoto sanasta turvallisuuskävely. Turvakävely on
oppilaitoksen turvallisuuskulttuurissa ennakoinnin menetelmä (ks. Teperi
ym. 2018). Turvakävelyä käytetään perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa erityisesti toiminnallisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat tyypillisiä
turvallisuudeltaan kriittisille oppiaineille.

Oppimis- ja työympäristön turvallisuuden hallinta
Turvallisuuskulttuurin tavoitteena on edistää organisaation jäsenten, tässä
oppilaitoksen, turvallisuutta ja hyvinvointia. Opetusalan turvallisuutta kuvaavassa, niin sanotussa EduSafe-mallissa (Teperi ym. 2018) oppilaitoksen
turvallisuuskulttuuria kehitetään turvallisuuspoikkeamien ennakointiin, tilanteessa toimimiseen ja jälkihoitoon perustuen. Oppilaitoksessa turvallisuutta tarkastellaan usein oppimisympäristön fyysisen, sosiaalisen, psyykkisen ja
pedagogisen ulottuvuuden avulla (Lindfors 2012; Lindfors ym. 2018; Nuikkinen 2009; Piispanen 2008; Waitinen 2011). Perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen sekä esimerkiksi vapaan sivistystyön (aikuisopetus, kansanopistot)
oppimisympäristöt ovat myös työympäristöjä, joita määrittää opetusta säätelevien lakien lisäksi työturvallisuuslaki (738/2002) tilanteessa, jossa oppija
käyttää työvälineitä oppimisessa. Tällaisia niin sanottuja turvallisuuskriittisiä
oppiaineita ovat esimerkiksi käsityö, kotitalous, musiikki, kuvataide, fysiikka,
kemia, ympäristöoppi ja liikunta sekä kaikki oppiaineet, jos niissä käytetään
käsityövälineitä, koneita tai laitteita tai erilaisia kemikaaleja. Henkilökunnan
näkökulmasta kyseessä on aina työympäristö. (Lindfors ym. 2018.)
Oppimis- tai työympäristön turvallisuuden fyysisellä ulottuvuudella ymmärretään konkreettia fyysistä tilaa, välineitä ja työkaluja, koneita, laitteita,
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menetelmiä ja materiaaleja, niiden kuntoa ja käyttöä. Psyykkinen ulottuvuus
liittyy yksittäisen henkilön persoonallisuuteen, asenteisiin, arvoihin, motivaatioon, tietoihin, taitoihin, ymmärrykseen ja kokemuksiin. Oppimisyhteisön
arvot, asenteet, toimijoiden käyttäytyminen ja toiminta edustavat puolestaan
sosiaalista ulottuvuutta. (Geller 2011; Lindfors 2012.) Pedagoginen ulottuvuus
tarkoittaa ensisijaisesti opetusjärjestelyjä: oppisisältöjä ja koulun järjestämää
tapaa edistää osallisuutta, vaikuttamista, sääntöjen noudattamista, oikeudenmukaisuutta, vastuita ja vertaistukea. Vaikka koulurakennusta tarkasteltaisiin
fyysisenä ulottuvuutena, sillä on myös esimerkiksi sosiaalisia ja pedagogisia
merkityksiä. (Paju 2011; Syrjäläinen, Jukarainen, Kiilakoski & Yrjänäinen
2015.) Jos turvallisuutta ei opetusjärjestelyissä huomioida proaktiivisesti, itsessään turvallinen tila ja välineet voivat muuttua turvattomiksi (Lindfors &
Somerkoski 2016). Pedagogisessa kontekstissa turvallisuuteen liittyy opettamisen, oppimisen, kasvun ja kehityksen näkökulma: asiantuntijat opettavat
ja auttavat noviiseja kehittymään. Inhimilliset tekijät (Teperi ym. 2018) ja erityisesti nuorten oppijoiden tapa toimia tilanteissa normien vastaisesti, odottamattomasti tai luovasti, lisäävät turvallisuuspoikkeamien mahdollisuutta
(Somerkoski 2017).
Aikaisemman tutkimuksen mukaan systemaattisilla turvallisuuskulttuurin
toimenpiteillä on vaikutusta turvallisuuden toteutumiseen käytännössä (He,
Xu & Fu 2012; Lanne 2007; Wu, Lin & Shiau 2010). Organisaation jäsenten
turvallisuusorientoituneella käyttäytymisellä ja rooleilla sekä proaktiivisilla
toimenpiteillä on yhteys turvallisuuskulttuurin kehittymiseen (Ek, Runefors
& Borell 2014), jossa turvallisuuden toimintakyvyllä (Puolitaival & Lindfors
2019) on keskeinen merkitys. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on siis arvioi
da turvallisuuskävelyä turvallisuusosaamisen käytännöllisenä opetusmenetelmänä.

Tutkimuksen tehtävä ja tarve
Turvakävelyä tarkastellaan tässä tutkimuksessa osallistujien (n=30) kokemuksiin pohjautuen opettajankoulutuksen kontekstissa. Kyseessä on fenomenologinen tutkimus, jossa tutkijat tulkitsevat turvakävelyyn osallistujien kirjoittamia kokemuksia ja koostavat niistä analyysin avulla merkityksiä, jotka
voidaan käsitteellistää laajempaan käyttöön turvakävelyn toteuttamiseksi ja
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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edelleen kehittämiseksi. Tämä tutkimus tarkastelee ensinnäkin, mikä on turvakävelyn tehtävä opetusmenetelmänä osallistujien kokemuksen mukaan.
Toiseksi tutkimus tarkastelee sitä, miten turvakävelyn merkitys jäsentyy opettajaopiskelijoiden kokemana suhteessa oppimisympäristön turvallisuuskulttuurin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen ulottuvuuteen.
Tutkimus on erityisen ajankohtainen, sillä OPETURVA I ja II -hankkeet ovat
tutkineet ja kehittäneet opettajankoulutuksen turvallisuuskulttuuria, ja turvakävely on otettu usean yliopiston turvallisuuskulttuurin kehittämisen menetelmäksi. Toiminnallista opetusta pyritään lisäämään oppiaineiden opetukseen. Niin ikään koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa
opetusta pyritään lisäämään lähes kaikissa oppiaineissa. Nämä molemmat
edellyttävät opettajalta ennakointia ja riskiperustaista arviota opetusta ja oppimista mahdollisesti uhkaavista vaaroista. Turvallisuuden toimintamallien
tulee olla selviä sekä oppijoille että henkilökunnalle.

Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimuksen konteksti ja turvakävelyn toteuttaminen
Toiminnallisen oppimis- ja työympäristön kuvaus
Tutkimus toteutettiin korkeakoulukontekstissa yliopiston opettajankoulutusyksikön yhdessä rakennuksessa, johon on sijoitettu pääosa toiminnallisesta oppimisesta. Toiminnallisessa oppimisessa opettajaopiskelijat käyttävät
työkaluja, välineitä ja laitteita, esimerkiksi käsityökaluja ja koneita (käsityö),
laboratoriovälineitä (fysiikka, kemia) sekä soittimia (musiikki). Rakennus toimii vuosittain noin 500 opiskelijan oppimis- ja työympäristönä. Siellä sijaitsee
lisäksi noin 30 opettajankoulutuksen henkilökuntaan kuuluvan työhuone. Lisäksi rakennuksessa on perusopetuksen käsityönopetuksen tiloja.
Rakennuksessa on kiinteä hitsauskaasu-, nestekaasu-, ja paineilmaverkosto,
purunpoistojärjestelmä sekä vakituiset tulityöpaikat. Oppimis- ja työympäristöissä on joko savu- tai lämpötila-anturein varustetut paloilmaisimet ja
automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Alkusammutusvälineinä ovat pikapalopostit ja käsisammuttimet sekä sammutuspeitteet. Fyysisissä oppimis- ja
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työympäristöissä toimivat usean tutkinto-ohjelman opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet. Opiskelijoiden on mahdollista työskennellä rakennuksessa omatoimisen työskentelyn ajalla iltaisin ja viikonloppuisin edellyttäen, että he ovat
osallistuneet turvallisuusluentoon, alkusammutusharjoitukseen ja turvakävelyyn.
Onnettomuuden sattuessa opettajankoulutusyksikön ympäristössä tuuli voi
kuljettaa kaasua ja savua yksikön alueelle. Myös säteilyvaara on olemassa. Organisaation jäsenistä joku voi aiheuttaa uhkatilanteen, samoin organisaation
ulkopuolinen henkilö. Rakennuksessa on tapahtunut esimerkiksi seuraavanlaisia turvallisuuspoikkeamia: tulipalovaara työstökoneella, kytöpalo työstökoneella, roskakorin syttyminen työstötilanteessa, työstökappaleen sinkoutuminen, työtiloissa tarpeetonta palokuormaa, palovamma kaasuliekistä ja
sormen haavautuminen työstökoneella (Leino & Vainionpää 2015).
Turvakävelyn toteuttaminen
Turvakävelyn reitti kytkeytyi mahdollisimman erilaisiin oppimis- ja työympäristöihin rakennuksessa. Turvakävelyn aikana turvakävelyn ohjaajat ja
osallistujat pysähtyivät ennalta suunnitelluissa paikoissa, joissa osallistujilta
kyseltiin turvallisuuteen liittyviä huomioita. Turvakävelyn pysähdyspaikat
valikoitiin ryhmädynamiikkaa edistäviksi siten, että tila oli tarpeeksi suuri.
Näin koko ryhmällä oli esteetön näkö- ja kuuloyhteys sekä turvakävelyn ohjaajiin että tarkastelun kohteena olevaan asiaan, esimerkiksi pikapalopostiin.
Turvakävelyn tavoitteena oli kehittää opettajankoulutuksen turvallisuuskulttuuria, perehdyttää osallistujat rakennuksen niihin tiloihin, joissa turvallisuuspoikkeamat ovat mahdollisia – jopa todennäköisiä, opettaa tunnistamaan
vaaroja ja arvioimaan niistä aiheutuvia riskejä, ylläpitää ohjaajien ja osallistujien välistä vuorovaikutusta, esitellä turvallisuuspoikkeamien ilmoittamista
ja edistää osallistujien turvallisuusosaamisen kehittymistä. Keskeiset sisällöt
olivat turvakävelyn esittely, poistumisturvallisuus (poistumistiet sekä kokoontumispaikka), ensiapuvälineistön (hätäsuihku, paineside, silmähuuhde)
ja alkusammutusvälineistön (pikapaloposti, sammutuspeite, käsisammutin)
sijainti ja käyttö, avun hälyttäminen (rakennuksen hätäpuhelimen sijainti ja
käyttö), toiminta tulipalotilanteessa (palo-ovet, palo-osasto ja hälyttimet),
turvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen, työstökoneiden käyttökielto ja yleiOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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nen reagointivelvoite, kemikaali- ja paloturvalliset jäteastiat, yleisen siisteyden
ja järjestyksen merkitys, sisälle suojautuminen, ATEX-määräykset, ilmastoinnin hätäseis-kytkin ja paloilmoitinkaappi, henkilösuojainten käyttö ja epäilyttävän henkilön kohtaaminen. Turvakävelyn kesto oli noin 60 minuuttia.

Tutkimusaineiston kerääminen ja analyysi
Turvakävely toteutettiin neljä kertaa, ja siihen osallistui kullakin kerralla 7–14
opettajaopiskelijaa. Tutkimusaineisto kerättiin siten, että osallistujat täyttivät
esitestatun kyselylomakkeen turvakävelyn päätteeksi. Tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastasi 30 osallistujaa. Tutkimuksen kyselylomakkeen vastausprosentti oli 70 %. Vastanneista miehiä oli 60 % ja naisia 40 %. Osallistujista suurin osa oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita (73 %). Kolmannen
vuosikurssin opiskelijoita oli 7 % ja neljännen vuosikurssin opiskelijoita oli
20 %. Koulutustaustaltaan osallistujista 73 %:lla oli toisen asteen yleissivistävä
koulutustausta, 13 %:lla toisen asteen ammatillinen koulutustausta, 7 %:lla oli
toisen asteen kaksoistutkinto ja 7 %:lla alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Varusmiespalveluksen suorittaneita oli 53 % vastanneista. Joukossa ei ollut
turvallisuuden asiantuntijoita, vaan osallistujat olivat pikemminkin noviiseja.
Kyselylomakkeessa oli avoimia kysymyksiä, jotka liittyivät turvakävelyn tehtävän määrittämiseen sekä turvakävelyn jälkeiseen pohdintaan. Kirjalliset
vastaukset käsiteltiin sekä aineistolähtöisen että teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.
Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään turvakävelyn merkitystä osallistujille
laadullista aineistoa selkeyttämällä ja tiivistämällä (Krippendorf 2004; Tuomi
& Sarajärvi 2009). Aluksi osallistujat numeroitiin (opiskelijat 1–30, lyhenne
O1–O30) ja aineisto pelkistettiin. Tämän jälkeen aineisto ryhmiteltiin ensimmäisen alakysymyksen osalta aineistolähtöisesti teemojen mukaan, ja toisen
alakysymyksen osalta teoriasidonnaisesti oppimisympäristön ulottuvuuksien
mukaan ala- ja yläluokiksi, jotka nimettiin (taulukot 1–5). Analyysin toteutti
kaksi tutkijaa ja analyysi käytiin vielä läpi kolmannen tutkijan kanssa, jolloin
epävarmoista luokittelun kohdista keskusteltiin ja luokkien nimiä täsmennettiin.
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Tutkimustulokset
Turvakävelyn tehtävä
Kun opettajaopiskelijat olivat osallistuneet turvakävelyyn, he määrittelivät
omin sanoin, mikä on turvakävelyn tehtävä osallistujan näkökulmasta. Aineistosta muodostui seitsemän alaluokkaa, jotka jäsentyivät edelleen kahteen
yläluokkaan: organisaation turvallisuuskulttuuriin ja tiloihin tutustuminen
sekä osallistujan toimintakyvyn kehittäminen turvallisuuspoikkeamien ennakoimiseksi ja tilanteessa toimimiseksi.
Ensimmäinen yläluokka, organisaation turvallisuuskulttuuriin ja tiloihin
tutustuminen, muodostui kahdesta alaluokasta: turvallisuustiedon ja työturvallisuuden lisääminen sekä tilojen turvallisuusasioihin perehdyttäminen.
Osallistujat korostivat vastauksissaan (taulukko 1) turvallisuustiedon tärkeyttä suhteessa turvallisuuden toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä ennakoivaan
turvallisuusosaamiseen. Lisäksi tiloihin sekä oman yksikön toimintaohjeisiin
perehdyttäminen nousi esiin useassa vastauksessa.
”Tehtävänä antaa tietoa, perehdyttää …ennalta ehkäisevänä turvana.”
(O18)
”Lisää tietoisuutta koulumme tiloista ja antaa valmiuksia toimia hätätilanteessa. Hyvää kertausta turvallisuusasioista.” (O22)
”Tietämys turvallisuusasioista parantaa toimintakykyä hätätilanteessa.”
(O30)
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Taulukko 1. Turvakävelyn tehtävä osallistujien vastausten mukaan.
Tiivistetty alkuperäis
ilmaus

Alaluokat

– tietoa turvallisuusasioista ja toimintaohjeista
– lisää työturvallisuutta

Turvallisuustiedon ja työturvallisuuden
lisääminen

Yläluokat

Pääluokka

Organisaation
turvallisuus– turvallisuusvälineiden Tilojen turvalkulttuuriin ja
sijainti
lisuusasioihin
tiloihin tutustu– poistumisteihin tutus- perehdyttäminen minen
tuminen
– lisätä positiivista suhtautumista työturvallisuusasioita kohtaan

Asennekasvatus
työturvallisuutta
kohtaan

– turvallisuuspuutteiden huomioiminen

Turvallisuushavaintojen
tekeminen

– oman ja muiden toiminnan turvaaminen

Yhteinen vastuu
turvallisuudesta

– hätätilanteissa toimi- Vaara- ja
misen automatisointi hätätilanteissa
– vaaratilanteissa toimi- toimiminen
minen
– menetelmien tunteminen
– valmiuksia hätätilanteessa

Osallistujan
toimintakyvyn
kehittäminen
turvallisuuspoikkeamien
ennakoimiseksi
ja tilanteessa
toimimiseksi

Turvakävely tutustuttaa rakennukseen, tiloihin
ja organisaation
turvallisuuskulttuuriin sekä edistää osallistujan
turvallisuuden
toimintakyvyn
kehittymistä

Turvallisuuskäytänteiden
hallitseminen

Toiseksi yläluokaksi (taulukko 1) muodostunut ’osallistujan toimintakyvyn
kehittäminen turvallisuuspoikkeamien ennakoimiseksi ja tilanteessa toimimiseksi’ koostui viidestä alaluokasta: asennekasvatus työturvallisuutta kohtaan, turvallisuushuomioiden tekeminen, yhteinen vastuu turvallisuudesta,
vaara- ja hätätilanteissa toimiminen sekä turvallisuuskäytänteiden hallitseminen. Osallistujien vastauksissa korostui uusien ja kokemattomien opiskelijoiden ohjaaminen turvallisuusasioiden saralla. Turvakävely voisi mahdollistaa
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sen, että yksikön turvallisuus koetaan yhteiseksi asiaksi. Näin pyritään takaamaan kaikille samat lähtökohdat turvalliseen opiskeluun ja työskentelyyn.
”Lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan työturvallisuustajua ja positiivista
suhtautumista työturvallisuusasioita kohtaan.” (O9)
”Antaa lähtökohdat turvalliseen opiskeluun ja työskentelyyn.” (O24)
Turvakävelyn tehtävää määriteltäessä alaluokka ”vaara- ja hätätilanteissa toimiminen” korostui osallistujien vastauksissa lukumääräisesti selvästi eniten.
Analyysin perusteella voidaan todeta, että yhdeksi turvakävelyn tehtäväksi
osoittautui opettajaopiskelijoiden kokemuksen mukaan vaara- ja hätätilanteessa toimimiseen liittyvien käytänteiden opettaminen. Lisäksi aineistosta
nousi esiin hätätilanteissa toimimisen automatisointi ja epätietoisuuden poistaminen toimintakykyä edellyttävässä tilanteessa.
”Ihmiset kykenevät toimimaan hätätilanteissa vaihtelevasti, joten on hyvä,
että jokaiselle tulee edes jokin toimintamalli hätätilanteisiin.” (O8)
Vastauksista ilmeni, että opettajaopiskelijat kokivat turvakävelyn tutustuttaneen osallistujia rakennukseen, tiloihin ja organisaation turvallisuuskulttuuriin sekä edistäneen turvallisuuden toimintakyvyn kehittymistä. Turvakävelyn tehtävänä on opettajaopiskelijoiden kokemuksen perusteella edistää
asennekasvatusta työturvallisuutta kohtaan, turvallisuushuomioiden tekemistä, yhteistä vastuuta turvallisuudesta, vaara- ja hätätilanteissa toimimista
(poistumisturvallisuutta, tapaturmien ehkäisyä sekä ensiapu- ja alkusammutusvälineistön sijainteja ja toimintaa). Vastausten perusteella turvakävelyn tehtäväksi voidaan todeta myös turvallisuuteen liittyvien asioiden ja riskitekijöiden tunnistaminen sekä uusien ja kokemattomien opiskelijoiden ohjaaminen
turvallisuusasioiden saralla. Lisäksi nousi esiin toimintakyky hätätilanteessa
ja epätietoisuuden poistaminen toimintakykyä edellyttävässä tilanteessa.
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Turvakävelyn merkitys turvallisuuskulttuurin edistämisessä
Turvakävelyn merkitystä turvalliskulttuurin ulottuvuuksien valossa tarkasteltiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla: Mitä oppimis- ja työympäristön
turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksien tekijöitä osallistujat toivat esille liittyen
turvakävelyn toteutukseen opetusmenetelmänä?
Fyysisten tilojen tuntemus turvallisuuspoikkeamien hallitsemiseksi
Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin fyysisen ulottuvuuden
(taulukko 2) osalta ensimmäinen aineistosta muodostunut yläluokka ”Rakennuksen käyttö turvallisuuspoikkeamatilanteessa” koostui neljästä alaluokasta:
tiloihin tutustuminen, poistumisturvallisuus käytännössä, osallistujien perustiedot rakennuksesta sekä turvavälineiden sijainteihin tutustuminen.
Taulukko 2. Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin fyysinen
ulottuvuus turvakävelyn toteuttamisessa.
Tiivistetyt alkuperäis
ilmaukset

Alaluokat

– tutustuminen tiloihin
– tärkeimmät paikat

Tiloihin tutustuminen

– hätäpoistumistiet ja
kokoontumispaikalla
käynti

Poistumisturvallisuus käytännössä

– kartta alueesta ja hätä- Osallistujien perusuloskäyntien paikat
tiedot rakennuk– yleiskuva rakennuksen sesta
pohjapiirroksesta

Yläluokat

Rakennuksen
käyttö turvallisuuspoikkeamatilanteessa

– tilat ja turvavälineistö
– turvavälineistön
sijainnit

Turvavälineiden
sijainteihin tutustuminen

– puutteiden kirjaaminen

Turvallisuuspuuttei- Tilojen arvioinden esiintuominen ti turvallisuuspoikkeamien
Turvallisuushuo
mioiden tekeminen minimoimiseksi

– välineiden käytettävyys
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Opettajaopiskelijoiden vastauksissa korostui turvakävelyn aikana toteutunut
käytännöllinen tiloihin tutustuminen.
”Oli hyvä, että käytiin tiloja läpi ja sieltä löytyviä välineitä, jolloin ….. tietää mistä lähtee esimerkiksi sammutinta etsimään.” (O14)
Osallistujien vastauksissa korostui turvakävelyn vaikutus hätäpoistumisteiden
hahmottamiseen. Vastaajat pitivät tärkeänä, että toimija tuntee rakennuksen.
”Turvakävelyn tehtävänä …. on käydä läpi toimintaa vaaratilanteen sattuessa ja tutustua … rakennuksen turvallisuusasioihin, kuten mitkä ovat
kaikki … rakennuksen poistumistiet.” (O26)
Erilaisten turvavälineiden sijaintien tiedostamisella luodaan valmiuksia toimia hätätilanteessa tehokkaasti. Alkusammutus- ja ensiapuvälineiden näyttäminen sai vastausten perusteella osallistujat ajattelemaan turvallisuutta uudella tavalla.
”... alkoi ihan normaalisti kävellessäkin bongailemaan sammutusvälineitä
ja ensiapukaappeja.” (O14)
Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin fyysisen ulottuvuuden
osalta turvakävelyssä oli analyysin mukaan oleellista fyysisten tilojen tuntemus turvallisuuspoikkeamien hallitsemiseksi.
Turvallisuuspoikkeamien vaatima henkilökohtainen osaaminen
Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin psyykkisen ulottuvuuden
(taulukko 3) osalta ensimmäinen aineistosta muodostunut yläluokka oli Turvallisuusosaaminen, joka jäsentyi edelleen kolmeen alaluokkaan: vaarojen
tunnistaminen, vaaroihin varautuminen, ja asenne turvallisuuteen. Osallistujien vastauksissa korostui turvakävelyn aikaansaama turvallisuusajattelu,
esimerkiksi vaaratilanteiden tunnistaminen ja realistinen ymmärrys riskeistä.
Turvallisuuspoikkeamien raportointi -yläluokan perusteella kävi ilmi, että
rakennuksessa ja organisaatiossa tulisi olla henkilö, jolle turvallisuuspoikkeamista raportoidaan. Tietoa turvallisuuspoikkeamatilanteessa, vaaran uhatessa
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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tai muutoin yllättävässä tilanteessa pidettiin tärkeänä. Vastausten perusteella
turvakävely sai osallistujat ajattelemaan vaara- ja hätätilanteissa toimimisen
tärkeyttä. Turvakävely antoi osallistujille tietoa siitä, miten turvallisuuspoikkeamatilanteissa tulee toimia. Turvallisuuden psyykkinen ulottuvuus sisälsi
osallistujien näkemyksen mukaan erityisesti turvallisuuspoikkeamien edellyttämää henkilökohtaista osaamista (taulukko 3).
Taulukko 3. Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin psyykkinen
ulottuvuus turvakävelyn toteuttamisessa.
Tiivistetyt alkuperäisilmaukset

Alaluokat

– jotain voi oikeasti
tapahtua

Vaarojen tunnistaminen

– tilojen vaaroihin
tutustuminen
– varautuminen

Vaaroihin varautuminen

– turvallisuusasioiden
tärkeyden ymmärtäminen

Asenne turvallisuuteen

– turvallisuushavainnoista viestiminen

Raportointi
turvallisuusvasTurvallisuustaavalle
poikkeamien
Turvallisuusraportointi
asioiden vastuuhenkilö

– selkeä turvallisuusvastuu
– kuka asioista vastaa?

– oikea toiminta vaaroja Toiminta vaarakohdatessa
tilanteessa
– toimintamallit yllättä- Yllättävät tilanviin tilanteisiin
teet

Yläluokat

Pääluokka

Varautuminen
turvallisuuspoikkeamiin
Psyykkinen ulottuvuus: turvallisuuspoikkeamien
vaatima henkilökohtainen osaaminen

Toiminta
turvallisuuspoikkeamatilanteessa

Vuorovaikutteinen ja osallistava turvakävely
Turvakävelyyn osallistuneiden opettajaopiskelijoiden vastausten (taulukko
4) perusteella oppimisympäristön turvallisuuskulttuurin sosiaalisen ulottuvuuden osalta ensimmäinen yläluokka ’vuorovaikutus’ muodostui alaluokista
’keskustelun mahdollisuus kävelyn aikana’ ja ’ryhmän aktivointi’. Osallistu
182
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jien vastauksista voitiin todeta, että keskustelun mahdollisuus sekä turvakävelyyn osallistujien aktivoiminen erilaisten kysymysten avulla todettiin hyviksi
turvakävelyn ominaisuuksiksi.
Taulukko 4. Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin sosiaalinen
ulottuvuus turvakävelyssä.
Tiivistetyt alkuperäis
ilmaukset

Alaluokat

Yläluokat

– osallistujalla mahdol- Keskustelumahlisuus kommentoida ja dollisuus kävelyn
kysyä kävelyn aikana aikana
Vuorovaikutus
– osallistujien huomioi- Ryhmän aktiden kyseleminen
vointi
– ryhmän osallistaminen

Ryhmänä toimiminen

– ryhmän jäsenten ja
ohjaajien kommunikointi

Osallistujien
välinen vuorovaikutus

Ryhmädynamiikka

Pääluokka

Sosiaalinen
ulottuvuus:
Vuorovaikutteinen ja osallistava
turvakävely

Toiseksi yläluokaksi muodostui analyysin perusteella ’ryhmädynamiikka’,
joka koostuu kahdesta alaluokasta: ryhmänä toimiminen ja osallistujien välinen vuorovaikutus. Osallistujien vastauksista nousi esiin, että turvakävelyn
toteutuksen toimivina osina koettiin ryhmänä toimiminen ja osallistujien välinen keskustelu. Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin sosiaalinen ulottuvuus korosti vastausten mukaan turvakävelyn vuorovaikutteisuutta
ja osallistamista turvallisuudesta käytävään keskusteluun.
”…ja oli mahollisuutta kommentoija jo kävelyn aikana” O12
Turvakävelyn sujuva toteuttaminen osallistujien tarpeiden pohjalta
Oppimisympäristön turvallisuuskulttuurin pedagogisen ulottuvuuden (taulukko 5) osalta turvakävelyn sujuva toteuttaminen osallistujien tarpeiden
pohjalta muodostui neljästä yläluokasta: turvakävelyn toteutuksen suunnittelu osallistujien tarpeiden mukaan, turvakävelyn sujuva toteutus, ohjaajan
kompetenssi ja toiminnallinen turvakävely.
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Taulukko 5. Oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin pedagoginen
ulottuvuus turvakävelyssä.
Alkuperäisilmaukset

Alaluokat

– ilmastoinnin hätäseis
– epäilyttävän henkilön kohtaaminen
– toiminta tulipalotilanteessa

Turvallisuusosaamista edistävät turvakävelyn sisällöt

– turva-asioiden
käytännöt tulee olla
koulutuksen alussa

Turvakävelyn
järjestämisen
ajankohta

– turvakävely pakolliseksi aloittaville
opiskelijoille

Turvakävelyn
kohderyhmä

– pituus sopiva keskittymiseen

Turvakävelyn
kesto

– ryhmän koko on
tärkeä

Ryhmäkoko

– häiriötön ja sujuva
toteuttaminen

Häiriötekijöiden
minimointi

– reittivalinnalla on
merkitystä

Reittivalinta

– ohjaajan asiantuntemus on tärkeä

Ohjaajan tietotaito

– esityksen ja puheen
selkeys

Ohjaajan esiintymistaito

– turvallisuusasioiden
havainnointi toiminnallisesti

Turvakävelyn
toiminnallisuus

– havainnollistaminen
käytännön esimerkein

Konkreettisten
esimerkkien
käyttäminen

Yläluokat

Pääluokka

Turvakävelyn
toteutuksen
suunnittelu
osallistujien tarpeiden mukaan

Turvakävelyn
sujuva toteutus

Pedagoginen
ulottuvuus: Turvakävelyn sujuva
ja toiminnallinen
toteuttaminen
osallistujien tarpeiden pohjalta

Ohjaajan kompetenssi

Toiminnallinenturvakävely

Ensimmäinen analyysin perusteella muodostunut yläluokka ’Turvakävelyn
toteutuksen suunnittelu osallistujien tarpeiden mukaan’ koostui kolmesta
184
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alaluokasta: turvakävelyn sisällöt, turvakävelyn toteuttamisen ajankohta sekä
turvakävelyn kohdejoukko.
Ensimmäinen alaluokka (taulukko 5) korosti turvallisuusosaamista kehittäviä turvakävelyn sisältöjä, joita osallistujat toivat vastauksissaan esille. Turvakävelyn sisällöistä muun muassa epäilyttävän henkilön kohtaaminen, sisälle
suojautuminen sekä toiminta tulipalotilanteessa saivat osallistujat ajattelemaan turvallisuuteen liittyviä asioita uudella tavalla.
Toiseksi ja kolmanneksi alaluokaksi (taulukko 5) analyysissä muodostuivat
turvakävelyn toteuttamisen ajankohta ja turvakävelyn kohdejoukko. Osallistujien vastausten perusteella turvakävely tulisi järjestää heti opintojen alussa. Vastauksissa korostui, että turvakävelyn kohdejoukkona tulisi olla uudet,
opintonsa aloittavat opiskelijat.
Toiseksi yläluokaksi muodostui ’turvakävelyn sujuva toteutus’. Osallistujien
vastauksista ilmeni, että turvakävelyn sujuvuuden kannalta turvakävelyn toteutuksessa tulisi huomioida turvakävelyn kesto, ryhmäkoko, häiriötekijöiden
minimointi sekä reittivalinta.
Kolmanneksi yläluokaksi oppimisympäristön turvallisuuskulttuurin pedagogisen ulottuvuuden osalta aineistosta muodostui ’ohjaajan kompetenssi’. Ohjaajan kompetenssi muodostui alaluokista: ohjaajan tietotaito sekä ohjaajan
esiintymistaito.
Neljänneksi yläluokaksi analyysissä muodostui ’toiminnallinen turvakävely’,
joka muodostui alaluokista: turvakävelyn toiminnallisuus sekä konkreettisten
esimerkkien käyttäminen. Osallistujien vastauksissa (taulukko 5) arvostettiin
perinteisen luento-opetuksen sijaan käytettävää toiminnallisempaa muotoa.
Analyysin perusteella oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin pedagogisen ulottuvuuden osalta turvakävelyssä korostui turvakävelyn sujuva ja
toiminnallinen toteuttaminen osallistujien tarpeiden pohjalta.
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Pohdinta
Tämän tutkimuksen tuloksena syntyneen opettajaopiskelijoiden kokemukseen perustuvan määritelmän mukaan turvakävely opetusmenetelmänä tutustuttaa osallistujat rakennukseen, tiloihin ja organisaation turvallisuuskulttuuriin sekä edistää osallistujan turvallisuuden toimintakyvyn kehittymistä
(kuvio 1). Oppimisympäristön turvallisuuden (Lindfors 2012) fyysisessä ulottuvuudessa keskeiseksi nousi fyysisten tilojen tuntemus turvallisuuspoikkeamien hallitsemiseksi, psyykkisessä ulottuvuudessa turvallisuuspoikkeamien
vaatima henkilökohtainen osaaminen, sosiaalisessa ulottuvuudessa turvakävelyn vuorovaikutteisuus ja osallistavuus sekä pedagogisessa ulottuvuudessa
turvakävelyn sujuva ja toiminnallinen toteuttaminen osallistujien tarpeiden
pohjalta (kuvio 1).

Kuvio 1. Turvakävely opetusmenetelmänä: mitä, miten ja miksi.
Turvakävely on opetusmenetelmänä kontekstisidonnainen. Turvakävelyä
suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee tunnistaa, mitkä ovat kulloisenkin op186
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pimis- ja työympäristön vaarat ja riskit (Ek ym. 2014; Lindfors 2020; Lindfors ym. 2020; Lindfors & Teperi 2018), jotka johtavat mahdollisiin turvallisuuspoikkeamiin ja joita tulee ennakoida, kun turvallisuutta opetetaan. Juuri
riskiperusteisuus edellyttää kontekstin tuntemista. Turvallisuus ja riskit eivät
ole pysyviä, vaan dynaamisia (Teperi ym. 2018). Turvakävelyn merkitys ja
tavoite voidaan ilmaista yleisellä tasolla (taulukko 1), mutta sisällöt on aina
suunniteltava konteksti- ja osallistujaryhmäkohtaisesti. Tässä tutkimuksessa
14 opiskelijan ryhmässä toteutettu turvakävely sai kritiikkiä liian suuresta
henkilömäärästä. Tämän tutkimuksen toteutusten valossa voidaan olettaa,
että noin kymmenen hengen ryhmä turvakävelyä toteutettaessa olisi varsin
optimaalinen. Tällöin vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka (taulukko 4) pystytään huomioimaan.
Turvakävely voi koskea koko rakennusta tai sen osaa. Turvallisuudeltaan kriittisissä oppiaineissa tulee pohtia, voidaanko turvallisuusasioiden perehdyttämiseksi suunnitella toistuvasti käytettävä turvakävely. Esimerkiksi käsityön
oppimis- ja työympäristön toistuva turvakävely voitaisiin toteuttaa useissa tilanteissa: oppilaille lukuvuoden alkaessa, uuden opettajan tai sijaisen tullessa,
vanhempainillassa tai tilojen iltakäytössä. Turvakävelyllä voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ottaa huomioon nimenomaan tilanteiden muuttuminen
ja se, mitä ennakoiva toiminta edellyttää osallistujan toimintakyvyn kannalta
(taulukko 3).
Tutkimuksen tuloksena syntynyt ymmärrys helpottanee turvakävelyn sisältöjen suunnittelua ja toteuttamista (kuvio 1). Se antanee turvakävelylle selkeän
kehyksen: kyseessä on organisaation turvallisuuskulttuuriin tutustuminen
toiminnallisen opetusmenetelmän avulla eri tiloissa. Samalla tutustutaan tilojen välineistöön, koneisiin ja laitteisiin pintapuolisesti siten, että turvakävelyn
sisältö (pysähdykset, turvallisuushavainnot ja ohjeet) kehittää osallistujien toimintakykyä ennakoida ja hoitaa turvallisuuspoikkeamia käytännössä (vrt. Teperi ym. 2018; Wirth & Sigurdsson 2008). Erityisesti toteutetun turvakävelyn
pedagoginen ulottuvuus (taulukko 5) viitoittaa turvakävelyn toteuttamista.
Samalla fyysisen, psyykkisen ja pedagogisen ulottuvuuksien alaluokat ja pääluokat (taulukot 2–4) tarjoavat aineksia pohtia osallistujalle merkityksellisiä
turvakävelyn sisältöjä.
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Tutkimuksen uskottavuus on sidoksissa sen toteuttamisen tapaan ja tulosten
totuusarvoon, sovellettavuuteen, pysyvyyteen ja neutraalisuuteen (Lincoln &
Guba 1985). Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin neljän turvakävelyn jälkeen (n=30). Turvakävelyissä on luonnollisesti jo pelkästään osallistujien kysymysten mukanaan tuomaa variaatiota. Kuitenkin turvakävelyn toteutus oli
likipitäen sama. Vastaukset perustuvat neljän erillisen ryhmän vastauksiin ja
analyysin toteuttaminen on dokumentoitu analyysitaulukoissa (taulukot 1–5),
mikä lisää aineiston ja analyysin totuusarvoa. Neutraalisuutta puolestaan lisää se, että kirjoittajaryhmästä kaikki neljä tutkijaa olivat mukana suunnittelemassa turvakävelyä. Heistä kaksi keräsi tutkimusaineiston toteuttamalla
turvakävelyt. Analyysin toteutti kaksi tutkijaa, jonka jälkeen kolmas tutkija
kävi aineiston vielä uudelleen läpi. Tällä analyysikerralla kehitettiin erityisesti
yläluokkia ja niiden nimeämistä. Neljäs tutkija tarkasteli analyysiä ja tuloksia
kriittisen arvioijan silmin. Viides tutkija kehitti tuloksia havainnollistavaa kuviota. Kaikki tutkijat siis tunsivat turvakävelyn sisällön ja toteutuskontekstin,
mutta toimivat analyysin ja tulosten arvioinnin ja esittelyn osalta erilaisissa,
toisiaan täydentävissä rooleissa.
Tutkimus on ensimmäinen opettajankoulutuksen ja kasvatuksen kontekstissa
turvakävelyä tarkasteleva tutkimus Suomessa. Aiemmin turvakävelyn suunnittelun ja toteutuksen lähteenä on voinut käyttää vain opaskirjoja. Tulokset
eivät ole kuitenkaan ristiriidassa aiempien opastasoisten teosten kanssa, vaan
ne tarjoavat selkeästi oppimis- ja työympäristön turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksien kehittämistä tukevaa analyysiä (kuvio 1) turvakävelyyn osallistuneiden kokemuksista olemassa olevien oppaiden lisäksi. Oppaat (Ranta &
Martikainen 2017; Tuisku & Arvonen 2006; Waitinen 2017) ovat keskittyneet
neuvomaan turvakävelyn käyttöä opetusmenetelmänä. Tämä tutkimus valottaa opetusmenetelmää opettajaopiskelijoiden kokemuksista käsin empiiriseen
aineistoon perustuen.
Nyt toteutettu turvakävely oli lähes kaikille opettajaopiskelijoille ensimmäinen kokemus turvakävelystä. He osasivat kirjata ja perustella kokemuksiaan
turvakävelystä laajasti. Kasvatuksen tulevina asiantuntijoina he osasivat tarkastella turvakävelyä sekä sisällöllisesti että pedagogiikan kannalta. Näin
saatiin runsas aineisto tulosten pohjaksi, jota ei olisi saatu esimerkiksi perusopetuksen yläluokilta. On selvää, että turvallisuuskulttuuria ja osallistujien
turvallisuuden toimintakykyä turvakävelyn avulla kehitettäessä tulee toteut188
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taa erilaisia ja hyvinkin spesifejä turvakävelyjä organisaation, oppiaineiden
ja osallistujien tarpeista käsin. Tämän tutkimuksen tulokset antavat oppilaitoksille nyt tutkimukseen perustuvan kehikon suunnitella turvakävelyjä ja
suhteuttaa turvallisuuskulttuurin osa-alueita kulloiseenkin organisaation ja
osallistujien osaamisen kehittämisen tarpeisiin (kuvio 1).
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen noussee oppilaitoksissa aikaisempaa
keskeisempään rooliin (Espelage ym. 2014; Jukarainen ym. 2012; Lindfors &
Somerkoski 2018; Waitinen 2011) maailman muuttuessa (esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio ja monikulttuurisuuden lisääntyminen) sekä oppilaitosten moninaisuuden ja opettajien turvallisuusosaamisen lisääntyessä
(esim. Lindfors ym. 2020; Lindfors & Somerkoski 2016; OPETURVA I ja II
-hankkeet). Pohdittaessa organisaatioiden (tässä oppilaitosten) turvallisuuskulttuurin ja niiden jäsenten (tässä henkilökunta ja opiskelijat) turvallisuuden
toimintakyvyn kehittämistä turvakävely tarjoaa siihen epäilemättä kontekstiinsa muotoiltavan turvallisuuskasvatuksen menetelmän. Turvakävelyn avulla ei pelkästään opeteta kohtaamaan vaara- tai hätätilanteita ja arvioimaan riskejä (Lindfors 2020; Lindfors & Teperi 2018), vaan lisäksi opitaan toimimaan
ennakoivasti (Teperi ym. 2018). Opettajaopiskelijoiden vastausten perusteella
näyttäisi siltä, että turvakävely sopii turvallisuuden toimintakyvyn opetusmenetelmäksi (taulukko 3, kuvio 1) ja sillä tavoin edistää organisaation turvallisuuskulttuuria käytännössä (Ek ym. 2014; He ym. 2012; Lanne 2007; Wu ym.
2010). Tarvetta olisi jatkotutkimukselle, jonka voisi toteuttaa eri konteksteissa,
osallistujaryhmissä sekä sisällöllisesti että toteuttamistavoiltaan monenlaisiin
turvakävelyihin liittyen.
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Tiivistelmä
Tässä artikkelissa kuvaamme Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan aineenopettajakoulutuksessa toteutetun kehittämistutkimuksen, joka perustuu yhteistoiminnallisen oppimisen periaattein toteutettuun
oppiainerajat ylittävään projektiin. Aineisto pohjautuu 32 aineenopettajaopiskelijan vastaukseen, jotka on kerätty vuoden 2018 yhteisprojektin toteutuksen
yhteydessä. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin, ja sitä
tarkastellaan erityisesti rajavyöhyketoiminnassa toteutuvan yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden valossa. Analyysin perusteella syntyneet neljä
teemaa tukevat käsitystä siitä, että opiskelijat hyötyvät oppiainerajat ylittävistä
projekteista muun muassa kollegiaalisen yhteistyön taitojen kehittymisen kannalta.
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Breaking boundaries: Student experiences of interdisciplinary
collaboration in subject teacher education
Abstract
In this article, we describe a design-based study carried out in subject teacher
education at the Faculty of Education and Culture in Tampere University. The
research is based on an interdisciplinary project implemented on the principles
of cooperative learning. The data for this study consist of 32 teacher students’
responses to a questionnaire that were collected after conducting the project
in 2018. The data were analyzed by means of qualitative content analysis,
focusing on the principles of boundary practices in cooperative learning. The
four themes emerging from the analysis suggest that providing opportunities
for interdisciplinary projects during subject teacher education is beneficial for
developing skills in collegial collaboration.

Keywords
design-based research, teacher education, cooperation, boundary practices
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Johdanto
Monitieteisyys ja monipuolisen sivistyksen tavoittelu ovat keskeisiä teemoja
sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kaikilla koulutuksen asteilla. Lukion opetussuunnitelmien perusteita (Opetushallitus 2015, 2019) on uudistettu
tiheään tahtiin, mikä velvoittaa myös opettajankoulutusta reagoimaan kehitystarpeisiin. Tässä kehittämistutkimuksessa kuvataan Tampereen yliopiston
aineenopettajakoulutuksessa toteutettua yhteisprojektia, jossa aineenopettajaopiskelijoille haluttiin tarjota kokemus oppiainerajat ylittävästä työskentelystä
yhteistoiminnallisen oppimisen periaattein rajavyöhyketoiminnassa.
Tällä hetkellä integratiivisen tai oppiainerajat ylittävän oppimisen ajankohtaisuus näkyy erityisesti lukiokoulutuksen kehittämisessä sekä lainsäädännön
että opetussuunnitelmatyön tasolla. Oppiainerajojen ylittämisen tarve on toki
ollut keskusteluissa jo pitkään; esimerkiksi Elio (1988) on todennut, että reaa
limaailma ei jakaudu yksittäisten oppiaineiden mukaisesti, joten erillisiin oppiaineisiin perustuva opetus ei anna tarvittavia valmiuksia reaalimaailmassa
toimimiseen. Oppiaineiden integrointi tarjoaa hyvän mahdollisuuden asioiden monipuoliseen tarkasteluun, koska siten on mahdollista yhdistää eri oppiaineiden oivallukset ja tutkimusmetodit (Elio 1988). Nykyisin oppiaineiden
integrointi on keskeinen teema esimerkiksi perusopetuksen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa (esim. Liinamaa, Luostarinen & Peltomaa 2016).
Sosiokulttuurista yhteistoiminnallista oppimista on tutkittu laajasti eri puolilla maailmaa eri konteksteissa (esim. Kimmelmann & Lang 2019; Nyikos &
Hashimoto 1997; Sultan, Hussain & Kanwal 2020). Suomessa oppiainerajat
ylittävää yhteistyötä on sekä tehty että tutkittu erityisesti luonnontieteiden
ja matemaattisten aineiden (LUMA-aineiden) parissa (Aksela 2019; Juuti &
Lavonen 2006), ja esimerkiksi luokanopettajaopiskelijoiden ja sosiaalityön
opiskelijoiden yhteistyötä opinnoissa (esim. Lakkala ym. 2017). Oppiainerajat
ylittävää toimintaa on tutkittu myös luokanopettajakoulutuksessa (Nikkola,
Rautiainen & Räihä 2013), samoin aineenopettajakoulutuksessa (Mäkinen,
Jyrkiäinen & Annala 2013). Aiempia tutkimuksia kieliaineiden ja yhteiskunnallisten aineiden vastaavanlaisesta oppiainerajat ylittävästä työskentelystä
aineenopettajakoulutuksessa ei juurikaan ole saatavilla. Lisäksi nykypäivän
opettajankoulutukselta odotetaan myös verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja
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koulutusjärjestelmän ulkopuolisten toimijoiden kanssa (Koskela, Rosenius &
Kärkkäinen 2020).
Tässä tutkimuksessa keskitytään aineenopettajakoulutuksessa toteutetun oppiainerajat ylittävän yhteisprojektin pohjalta kerättyjen opiskelijakyselyiden
analysointiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin.
Tutkimuskysymyksemme ovat:
1. Millaisia kokemuksia aineenopettajaopiskelijat saavat rajavyöhyketoiminnasta oppiainerajat ylittävässä yhteistyössä yhteistoiminnallisen
oppimisen avulla?
2. Minkälaisen yhteyden opiskelijat näkevät yhteisprojektista saatujen kokemusten ja tulevaisuuden työelämän välillä?
Artikkelissa kuvataan yhtäältä, kuinka Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan ainedidaktikot ovat pyrkineet vastaamaan
oppiainerajat ylittävän oppimisen haasteisiin, ja toisaalta, kuinka opiskelijat
ovat näihin kokeiluihin suhtautuneet. Kokeilut ovat olleet mittakaavaltaan
vaatimattomia eikä niiden perusteella voi tehdä laajoja yleistyksiä tai antaa
konkreettisia toimintasuosituksia koko Suomen opettajankoulutuksen suhteen. Ne antavat kuitenkin suuntaviivoja laajempaa kehittämistä ja jatkotutkimusta varten.
Tämän artikkelin teoreettinen viitekehys rakentuu ainedidaktiikan tutkimuksen, yhteistoiminnallisen oppimisen sekä rajavyöhyketoiminnan käsitteille.
Teoreettisen viitekehyksen yhteydessä tarkastelemme myös lukio-opetukseen
liittyvien asetusten ja perustetekstien merkitystä.

Teoreettinen viitekehys
Ainedidaktiikan oppiainesidonnaisuus vs. monitieteisyys
Ainedidaktiikalla on pitkät perinteet Suomessa, ja se liittyy kiinteästi aineenopettajakoulutukseen. Ainedidaktisessa tutkimuksessa on oppiainekohtaisia
eroja (Juuti, Toom & Kallioniemi 2012), mikä osaltaan voi olla syynä sille, että
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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oppiaineiden pysyminen itsenäisinä, toisistaan erillisinä kokonaisuuksina
on luontevaa eikä oppiainerajojen ylittämisiä synny vaivatta. Samoin käsite
ainedidaktiikka on jo itsessään tulkittavissa yhteen oppiaineeseen sidoksissa
olevaksi termiksi. Ainedidaktiikalle on nimenomaan ominaista se, että se keskittyy oman opetettavan aineen erityispiirteisiin ja niiden vaatimiin opetuksellisiin ratkaisuihin (Kallioniemi & Virta 2012). Tämän vuoksi oppiainerajat
ylittävä opetus on ainedidaktiikalle melko vierasta maaperää. Tulevaisuuden
haaste on, miten oppiainerajat ylittävä opetus kyetään perustellusti istuttamaan ainedidaktiikan opetuksen yhteyteen.
Alan tutkimuskenttä on monitieteinen eikä se noudata perinteisiä tiedekuntarajoja. Ainedidaktinen tutkimus koskee oppiaineen oppimista, opetusta ja
tiedon muodostamista sekä tiedonalan merkitystä ja soveltamista laajemmin
(Juuti ym. 2012). Kytkeytyessään koulun oppiaineisiin, oppiainejakoiseen opetussuunnitelmaan ja opettajakulttuuriin, ainedidaktinen tutkimus vaikuttaa
myös opettajankoulutukseen (Kallioniemi ym. 2012; Ropo, Silfverberg & Soini
2009).
Oppiainesidonnaisen aineenopettajuuden lisäksi kollegiaalisen toimintakulttuurin kehittyminen oppilaitoksissa on tärkeää. Työyhteisö muodostaa kontekstin sen jäsenten kehittymiselle. Onkin tärkeää pohtia opiskeluprosesseja,
joihin aineenopettajaopiskelijoita osallistetaan. Vuorovaikutteista, dialogiin
pyrkivää työskentelyä on hyvä toteuttaa oppiainerajat ylittäen jo pedagogisten
opintojen aikana. (Kaikkonen & Kohonen 2012, 79–80; Mäkinen ym. 2013, 7.)
Oppiainerajat ylittävän työskentelyn harjoittelu ainedidaktiikan opinnoissa
aineenopettajan pedagogisten opintojen aikana edellyttää sen mahdollistamista opetuksesta vastaavien henkilöiden yhteistyön avulla. Yhteistoiminnallisella oppimisella tavoitellaan rajavyöhyketoiminnan mahdollistumista, ja
seuraavaksi kuvaamme nämä tutkimuksellemme keskeiset ulottuvuudet.
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Yhteistoiminnallinen oppiminen on alun perin kouluoppimiseen kehitetty
sosiaalipsykologiseen tietämykseen pohjautuva pedagoginen toimintatapa,
joka on saanut vaikutteita muun muassa John Deweyn vuorovaikutteisuutta
korostavista ideoista. 1900-luvulla amerikkalaiset kasvatustieteilijät kehittivät
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yhteistoiminnallisen oppimisen mallin, ja yhteistoiminnallinen oppiminen
(cooperative learning) vakiintui käsitteenä 1970-luvun lopulla yleisempään
käyttöön. (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg 2015.) Suomessa yhteistoiminnallista oppimista on käytetty 1990-luvun alkupuolelta lähtien,
ja yliopisto-opetuksessa yhteistoiminnallista oppimista on alettu soveltaa
1990-luvun loppupuolella (Repo-Kaarento 2009).
Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisiä periaatteita ovat ryhmän jäsenten
positiivinen keskinäisriippuvuus, ryhmän jäsenten yksilöllinen vastuu, osallistava vuorovaikutteisuus ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä oppimisen
ja ryhmän toiminnan arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Hellström
ym. 2015; Repo-Kaarento 2009). Yhteistoiminnallisen oppimisen taustalla voidaan pitää sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppiminen
tapahtuu yhdessä toisten kanssa (Hellström ym. 2015). Yhteistoiminta vaatii
sosiaalisia taitoja, jotka syntyvät vain harjoittelemalla (Koskela ym. 2020; Repo-Kaarento 1994). Luokissa yhteistoiminnallinen oppiminen on oppimisen
metodi, jolla rakennetaan yhteistä tietämystä, kun taas yhteistoiminnallisuus
koulussa tai oppilaitoksessa voidaan ajatella osana koulukulttuurin laajempaa
kehittämistä (Hellström ym. 2015).
Opettajan tehtävänä on luoda puitteet yhteistoiminnalliselle oppimiselle niin,
että keskeisten periaatteiden toteutuminen mahdollistuu: yksilöllisten oppimistulosten saavuttamiseksi ryhmän jäsenet tarvitsevat toisiaan (Hellström
ym. 2015; Palola 2015). Yhteistoiminnallisessa oppimisessa hyödynnetään
tietoisesti opiskelijoiden välistä vertaistukea osana opettajan ammatillisen
kasvun tukea (Lahtinen & Nevgi 2014; Repo-Kaarento 2009). Oppiainerajat
ylittävässä yhteistoiminnallisessa oppimisessa mahdollistetaan rajavyöhyketoiminta, jota kuvaamme seuraavassa alaluvussa.
Rajavyöhyketoiminta yhteistoiminnallisessa oppimisessa
Rajavyöhyke on Engeströmin (2004, 86) mukaan eri toimintajärjestelmien
välistä aluetta, jolla työskennellään aktiivisen vuorovaikutuksen ja neuvottelujen äärellä yhteisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Rajavyöhyketoiminta
(boundary practices, esim. Edwards 2011) mahdollistaa oppiainerajat rikkovan
yhteistoiminnallisen oppimisen.
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Rajavyöhyketoiminnan tavoitteena on tuottaa uudenlaista ymmärrystä sekä
innovatiivisia ratkaisuja (Edwards 2011). Oppiainerajat ylittävään työskentelyyn vaaditaan, että opetusjärjestelyillä luodaan rajavyöhyketoiminnan
mahdollistavat puitteet eri oppiaineryhmien yhteiselle työskentelylle. Rajavyöhyketoiminnan tavoitteet ovat samankaltaiset kuin yhteistoiminnallisessa
oppimisessa, ja lisäksi on kyettävä tunnistamaan ja tunnustamaan eri aloilta
tulevien toimijoiden asiantuntijuus yhteisissä merkitysneuvotteluissa (esim.
Ukkonen-Mikkola & Turtiainen 2016).
Rajojen rikkominen oppiainerajat ylittävää yhteistyötä varten vaatii muun
muassa hyviä neuvottelutaitoja sekä kaikkien ryhmän jäsenten asiantuntijuuden arvostamista. Parhaimmillaan rajavyöhyketoiminta mahdollistaa niin
kutsutun relationaalisen asiantuntijuuden kasvun, jolloin asiantuntijuus rakentuu ammattilaisten keskinäisissä, toistensa osaamista kunnioittavissa suhteissa yhteisen pulman äärellä (Edwards 2011; Rantavuori 2019). Edwardsin
(2011) mukaan relationaalisessa asiantuntijuudessa on kyse sekä oman panoksen tuottamisesta että muiden ryhmän jäsenten asiantuntijuuden tunnistamisesta ja tunnustamisesta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yhdessä
toimimisessa ja rajoja ylittävässä työssä painopiste suuntautuu asiantuntijakeskeisyydestä asiantuntijoiden vuoropuheluksi (Huhtasalo 2019).
Verkostoituminen ja yhteistyötaidot ovat tämän päivän opettajien ammattitaidon kulmakiviä (Lavonen & Korhonen 2017), mutta kollegiaalisessa yhteistyössä on aina myös haasteita (esim. Moilanen 2013). Koska opettajankoulutuksella on keskeinen merkitys aineenopettajan ammatti-identiteetin
kehittymiselle ja muotoutumiselle (Juuti ym. 2012), on rajavyöhyketoimintaa
hyvä harjoitella jo opiskeluvaiheessa.
Asetukset ja perustetekstit lukiokoulutuksessa
Lukiokoulutusta säätelevät normatiiviset tekstit toimivat tässä kehittämistutkimuksessa teoriaa ja käytäntöä yhdistävinä tekijöinä, joskin uusi lukiolaki
714/2018 sisältää ainoastaan yleisen maininnan oppiainerajat ylittävistä temaattisista opinnoista (11 § 2 momentti), ja niiden käytännön järjestäminen
jätetään valtioneuvoston asetuksella (2018/810) säädettäväksi. Asetus ottaa
kantaa oppiainerajat ylittävään toimintaan hyvin yleisellä tasolla (2 § 1 momentti):
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Koulutus kehittää laaja-alaisesti opiskelijan valmiuksia omaksua, yhdistää ja käyttää tietojaan ja taitojaan sekä soveltaa oppimaansa monipuolisesti myös oppiainerajat ylittävästi. Koulutus vahvistaa ja syventää opiskelijan yleissivistystä muuttuvassa toimintaympäristössä ja antaa tietoja ja
taitoja asetuksen liitteiden mukaisissa opinnoissa.
Uudet Lukion opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2019) otetaan käyttöön
koko maassa 1. elokuuta 2021. Niiden luvussa 3.3. Opiskeluympäristöt ja menetelmät linjataan seuraavasti:
Lukiossa käytetään monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä,
joilla on yhteys oppiaineissa edellytettyyn tiedonalan käsitteelliseen ja menetelmälliseen osaamiseen. Opetusta koskevilla ratkaisuilla rakennetaan
myös kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.
Luvussa 6.1. Opetuksen yleiset tavoitteet todetaan: ”Lukioaikana opiskelija
saa monipuolisia kokemuksia uuden tiedon ja osaamisen rakentamisesta laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittäen.”
Oppiainerajat ylittävänä elementtinä LOPS:n perusteissa voidaan myös pitää
ensimmäistä kertaa lukiotason opetussuunnitelmaan otettuja laaja-alaisia
oppimistavoitteita (LOPS 2019, 6.2. Laaja-alainen osaaminen). Laaja-alaisuus
määritellään seuraavasti:
Kukin oppiaine lähestyy laaja-alaista osaamista oman tiedon- ja tieteenalansa lähtökohdista. Laaja-alainen osaaminen on keskeinen osa sekä
oppiainekohtaisia että oppiaineita yhdistäviä opintoja.
Laaja-alaista osaamista kehittävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan tarkastelemalla monitahoisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden yhteyksiä ja keskinäisriippuvuuksia.
LOPS 2019 edellyttää siis, että oppiainerajat ylittävä opetus ja oppiminen kuuluvat ehdottomasti lukiokoulutukseen. Käytännön toteutus on kuitenkin jätetty varsin pitkälti paikallisten opetussuunnitelmien varaan. Tämä tarkoittaa
sitä, että erot oppiainerajat ylittävän opetuksen toteutuksessa voivat olla suuria.
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja. Nämä entisten
kurssien sijaan laadittavat opintojaksot voivat olla laajuudeltaan ja muodoltaan erilaisia.
Oppiainerajojen ylittäminen on siis tarkoitus järjestää olemassa olevien oppiaineiden oppimäärien sisällä. LOPS 2015:n teemaopinnot TO1–TO3 on korvattu kahdella lauseella (LOPS 2019, 6.22 Temaattiset opinnot): ”Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia
opintoja. Temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt päätetään paikallisessa
opetussuunnitelmassa.” Muotoilu jättää temaattisten opintojen sisällyttämisen täysin paikalliseen harkintaan.
LOPS 2019:n kirjaimen ja hengen mukaisen oppiainerajat ylittävän opetuksen
järjestäminen edellyttää opettajilta aktiivisuutta sekä yhteistyökykyä ja -halua.
On opettajankoulutusta antavien yliopistojen laitosten ja tiedekuntien tehtävä
huolehtia siitä, että aineenopettajaopiskelijoita kannustetaan monitieteiseen
yhteistyöhön ja heitä ohjataan oppiainerajat ylittävän opetuksen järjestämiseen didaktiikan opinnoissa ja normaalikoulujen harjoitustunneilla.

Tutkimuksen toteutus ja menetelmät
Tutkimuksemme lähtökohtana oli kehittää opettajankoulutusta sekä tuottaa
opettajiksi valmistuville käytännönläheistä tietoa ja monipuolista ymmärrystä oppiainerajat ylittävän yhteistyön suunnitteluvaiheesta. Oppiainerajat
ylittävän työskentelyn vaatimuksista huolimatta Tampereen yliopistossa aineenopettajaopiskelijat harjoittelevat oppiainerajat ylittävää opetusta yhteistoiminnallisen oppimisen muodossa sekä ainedidaktiikan opinnoissa että
Tampereen yliopiston normaalikoulun opetusharjoittelussa pääasiassa oppiaineryhmän sisällä, eivät niinkään oppiainerajoja ylittäen. Aineenopettajaopiskelijoille haluttiin tarjota kokemus oppiainerajat ylittävästä työskentelystä
yhteistoiminnallisen oppimisen periaattein rajavyöhyketoiminnassa. Lisäksi
ainedidaktiikan opettajat näkivät sen tarpeen ja yhteistoiminnallisen oppimisen tuomat edut. Kehittämisen tarpeet pohjautuivat ensisijaisesti oppiainerajat
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ylittävän opetuksen entistä korostuneempaan rooliin Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015).
Tutkimuksemme voidaan luokitella kehittämistutkimukseksi (myös
design-tutkimus, esim. Juuti ym. 2012), joka on tutkimusmenetelmänä kehittynyt tarpeesta kehittää opetusta käytännön tarpeiden mukaisesti (Edelson
2002; Juuti ym. 2006; Juuti ym. 2012; Pernaa 2013; The Design-Based Research
Collective 2003). Edelsonin (2002) mukaan kehittämistutkimuksessa voidaan
nimetä eri vaiheita, mutta lopullisen ratkaisun syntymistä ei odoteta työn jatkuvan prosessimaisuuden vuoksi. Edelsonin (2002) vaihekuvauksia mukaillen
toteuttamissuunnitelma ja kehittämisprosessi tätä tutkimusta varten rakentuivat vuosina 2016 ja 2017 vastaavanlaisissa toteutuksissa karttuneiden kokemusten sekä kerätyn palautteen pohjalta.
Yhteisprojektissa opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella lukion TO1-kurssi
(LOPS 2015 mukaan) kurssi, jossa yhdistyisivät kaikkien ryhmään kuuluneiden opiskelijoiden oppiaineet. Suunnitelmaan tuli kuulua realistinen kuvaus
siitä, mitä kurssi käsittelee, kuinka opetus käytännössä toteutetaan ja kuinka
se arvioidaan – eli valmistaa toteuttamiskelpoinen oppiainerajat ylittävä kurssi. Projekti toteutettiin kolmen päivän jaksona.
Ensimmäisenä päivänä opiskelijat jaettiin ryhmiin ja kullekin ryhmälle valittiin kapteeni organisoimaan ryhmän työskentelyä. Jokaiselle ryhmälle osoitettiin myös niin sanottu ryhmäpari, jonka kanssa vertaispalautetta annettaisiin vastavuoroisesti projektin toisena päivänä. Tehtävänannossa noudatettiin
yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita, jotta vuorovaikutus ja vastuullisuus toteutuisivat kaikkien jäsenten osallistamisessa. Aluksi opiskelijat suunnittelivat oman kurssi-ideansa, jonka pohjalta työskentelyä edistettiin. Toisen
päivän suunnittelutyön jälkeen ryhmät jatkoivat vertaistyöskentelyllä esittelemällä oman suunnitelmansa toiselle ryhmälle ja antamalla vertaispalautetta
ryhmäpareittain. Kolmantena päivänä ryhmät muokkasivat työtään vertaispalautteen pohjalta ja valmistivat sitten kurssisuunnitelmaansa esittelevän
posterin. Opiskelijoita rohkaistiin tallentamaan valmiit kurssit ja muistiinpanonsa omaan harjoitteluportfolioonsa sekä hyödyntämään niitä myöhemmin
työelämässä joko sellaisenaan tai muokattuina (portfoliotyöskentelystä ks.
Kaikkonen ym. 2012; Linnakylä, Pollari & Takala 1994; Niikko 2000).

Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Aineenopettajaopintojen aikana toteutetun yhteisprojektin aikana jokainen
ryhmän jäsen toi omaan opetettavaan aineeseensa liittyvän tiedon ryhmän yhteiseen käyttöön. Sen sijaan että asiantuntijuutta olisi rakennettu esimerkiksi
pelkästään kielen tai kielten oppimiseen liittyen, oppiainerajat ylittävässä yhteistoiminnallisessa oppimisessa pyrittiin saattamaan eri tiedonaloja yhteen
rajavyöhyketoiminnan avulla. Tässä tutkimuksessa rajavyöhyketoiminnan
osapuolia, eri toimintajärjestelmiä, edusti kaksi eri aineenopettajaopiskelijaryhmää, jotka tulevat eri tieteenaloilta. Kielten ryhmän opiskelijoiden pääaineena oli joko ruotsi, saksa, venäjä, ranska tai englanti, kun taas yhteiskunnallisten aineiden ryhmän pääaineita olivat esimerkiksi historia, filosofia,
viestintä, psykologia sekä hallintotieteet.
Yhteisprojekti tutkimuksen kohteena
Syksyllä 2018 alkoi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukioissa – Innovaatio, oivallus
ja muutos (OROL). Yksi hankkeen osa-alueista on opettajankoulutuksen kehittäminen vastaamaan tulevan LOPS:n tarpeita. Tähän liittyen syntyi ajatus
oppiainerajat ylittävän harjoitustehtävän systemaattisesta dokumentoimisesta
niin, että tuloksia voitaisiin hyödyntää oppiainerajat ylittävän opetuksen kehittämisessä.
Aineisto kerättiin syksyllä 2018 neljä avointa kysymystä sisältävän opiskelijakyselyn (liite 1, huom. alkuperäisessä lomakkeessa oli enemmän vastaustilaa)
avulla. Vastaajina toimivat yhteisprojektiin osallistuneet aineenopettajaopiskelijat, ja 2–10 virkkeen mittaisia vastauksia saatiin yhteensä 32 kappaletta.
Opiskelijaryhmiä oli yhteensä kymmenen, ja kussakin ryhmässä oli 4–5 opiskelijaa. Kyselyssä opiskelijoille esitettiin seuraavat kysymykset:
1.
2.
3.
4.

Kuvaa ryhmänne työskentelyä.
Kuvaa omaa työskentelyäsi osana ryhmää.
Mitä ajatuksia yhteisprojekti herätti? Pohdintaa.
Kuinka projektin tuotosta voi mielestäsi hyödyntää työelämässä?

Tutkimus toteutettiin teoriasidonnaisena sisällönanalyysina, jossa pyrittiin
laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti tekstimuotoisen tutkimuskohteen
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kuvaamiseen ja ymmärtämiseen (Eskola & Suoranta 2008). Ennen analyysin aloittamista aineisto anonymisoitiin koodaamalla opiskelijaryhmittäin
numeroilla merkityt vastaukset uudelleen niin, että opiskelijaryhmiä ei voitu tunnistaa. Analyysin ensimmäinen vaihe aloitettiin aineistolähtöisellä lähiluvulla, jonka tarkoituksena oli muodostaa käsitys aineistosta (Puusa 2011,
12). Sen jälkeen aineisto järjestettiin tiiviimpään muotoon teemoittelemalla ja
tyypittelemällä: tutkimuskysymysten kannalta relevantit ja keskenään samantyyppiset maininnat eli vastausten sisältä löytyvät pienemmät osat järjestettiin
ryhmiin. Analyysin toisessa vaiheessa teemojen relevanttius varmistettiin peilaamalla niitä teoreettiseen viitekehykseen, eli teoriaa ja empiriaa yhdistettiin
teoriasidonnaiselle sisällönanalyysille ominaisesti (Eskola ym. 2008, 175).
Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa on välttämätöntä ottaa huomioon tutkijan ennakko-oletukset ja esiymmärrys sekä niiden vaikutus analyysiin (esim.
Moilanen & Räihä 2001). Tässä tutkimuksessa analyysin suoritti henkilö, joka
ei toiminut kurssin järjestäjänä, joten opiskelijoihin liittyvät ennakkokäsitykset eivät ohjanneet analyysia. Lisäksi muut kirjoittajat ovat olleet osallisena
aineistonkeruussa ja vertailleet tehtyjä johtopäätöksiä aineistoon, mikä lisää
analyysin luotettavuutta.
Tutkijan esiymmärryksen voidaan katsoa vaikuttaneen analyysin etenemiseen, sillä teemat muodostettiin aineistolähtöisesti: aineisto järjestettiin tutkijan esiymmärrykseen nojautuen. Analyysin toisessa, eli teoriaan peilaamisen
vaiheessa esiymmärrys osoittautui kuitenkin teoreettisen viitekehyksen kanssa samansuuntaiseksi. Analyysin toisessa vaiheessa tarkennettiin myös tutkimusongelmaa ja tutkimuskysymyksiä.
Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy kiinteästi myös se, miten opiskelijakyselyn vastauksia käsitellään ja millaisia rajauksia niiden käsittelyssä tehdään.
Seuraavassa, tuloksia esittelevässä luvussa kerromme, että opiskelijakyselyn
vastaukset olivat pääosin hyvin myönteisiä. Vastauksista löytyneet kielteiset
kurssia tai sen toteutustapaa koskevat maininnat (n=6) ovat myös huomionarvoisia, ja niitä tarkastellaan lähemmin tulosluvun lopussa.
Laadullisen sisällönanalyysin perusteella aineistosta nousi neljä keskeistä
teemaa: yhteistyön tekeminen, ainerajojen ylittäminen, tulevaisuuden ideoi
minen ja ennakkoluulot. Ensimmäinen teema, eli yhteistyön tekeminen, jaOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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kautuu neljään alateemaan: tasapuolisuus, ryhmädynamiikka, työskentelyn
toimivuus ja yhdessä tekemisen ilo. Ainerajojen ylittämisen teema taas sisältää
asiantuntijuuden jakamisen alateeman ja kollegoihin tutustumisen merkityksestä kertovan alateeman. Myös kolmas eli tulevaisuuteen ulottuvaa ideoimista kuvaava teema jakautuu alateemoihin, joita ovat oppiainerajat ylittävän
projektin toteuttaminen, ideoita työelämään sekä tulevaisuuden taidot. Ennakkoluuloja kuvaava teema on pienin, eikä se sisällä alateemoja. Teemat ja
alateemat on esitetty kootusti taulukossa 1.
Taulukko 1. Teemat ja alateemat
Teema

Alateema

Yhteistyön tekeminen

Ryhmädynamiikka
Tasapuolisuus
Työskentelyn toimivuus
Yhdessä tekemisen ilo

Ainerajojen ylittäminen

Asiantuntijuuden jakaminen
Kollegoihin tutustumisen merkitys

Tulevaisuuden ideoiminen

Oppiainerajat ylittävän projektin toteuttaminen
Ideoita työelämään
Tulevaisuuden taidot

Ennakkoluulot
Seuraavassa luvussa tuloksia käydään läpi teemoittain. Teemat koostuvat maininnoista, joilla tarkoitetaan vastauksista löytyviä yksittäisiä, tiettyyn teemaan liittyviä mainintoja. Esimerkiksi vastaus ”Oli mielenkiintoista vaihtaa
ajatuksia ihan erilaisen aineen asiantuntijan kanssa. Oli ilahduttavaa huomata, että löysimme yhteistä tarttumapintaa. Projekti oli todella työläs mielenkiintoisuudestaan huolimatta, etenkin kun se oli kuitenkin kuvitteellinen.” sisältää useampaan eri teemaan ja alateemaan liittyviä mainintoja. Opiskelijan
vastaukset voivat siis sisältää monta mainintaa, sillä vastaukset olivat vaihtelevan pituisia, ja joissakin vastauksissa samaan asiaan viitattiin monta kertaa eri näkökulmista. Näin ollen tuloksia esitellessä vertaillaan mainintojen
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lukumäärällisiä eroja, kun taas vastauksella tarkoitetaan kokonaista esitettyyn
kysymykseen vastaavaa vastausta.
Tulosten esittelyssä kiinnitetään huomiota myös siihen, minkä kysymyksen
vastauksista maininnat löytyivät, sillä opiskelijoille esitetyt kysymykset ovat
luonnollisesti ohjanneet vastaamista. Esimerkiksi yhteistyön tekemisen teema on muita laajempi siksi, että opiskelijoilta kysyttiin yhteistyöhön liittyviä
kysymyksiä. Teemojen sisältämiä mainintoja tarkastellessa otetaan huomioon
myös se, vaikuttiko opiskelijaryhmä vastauksiin, sillä ryhmä ja sen käytännöt
voivat antaa maininnoille selitysarvoa yhteistoiminnallisen oppimisen kontekstissa.

Tulokset
Tässä luvussa vastaamme tutkimuskysymyksiin taulukossa 1 esiteltyjen neljän
teeman kautta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kokemuksia aineenopettajaopiskelijat saivat rajavyöhyketoiminnasta oppiainerajat ylittävässä yhteistyössä yhteistoiminnallisen oppimisen avulla. Lisäksi selvitettiin, minkälaisen
yhteyden opiskelijat näkivät yhteisprojektista saatujen kokemusten ja tulevaisuuden työelämän välillä.
Valtaosa vastauksista oli myönteisiä. Sen vuoksi tulosten raportoinnissa päädyttiin siihen, että kaikkiin neljään teemaan liittyvät negatiiviset huomiot esitetään yhdessä alaluvussa tulosluvun päätteeksi.
Opiskelijoiden ajatuksia yhteistyön tekemisestä
Suurin aineistosta löydetty teema kuvaa opiskelijoiden näkemyksiä yhteistyön
tekemisestä: siihen liittyviä mainintoja oli vastauksissa yhteensä 116 kappaletta. Yhteistyön tekemisen teeman mainintojen suuri määrä selittyy kuitenkin sillä, että kyselyssä opiskelijoille esitetyt ensimmäinen ja toinen kysymys
koskivat yhteistyön kuvaamista. Siksi tämän teeman analyysissa keskityttiin
mainintojen lukumäärän sijaan kuvaamaan niiden sisältöä.
Yhteistyön tekemisen teema jaettiin analyysissa neljään alateemaan, jotka
kuvaavat ryhmädynamiikkaa, työskentelyn tasapuolisuutta, työskentelyn toiOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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mivuutta sekä yhdessä tekemisen iloa. Ryhmän työskentelyä koskevien kysymysten yksi ja kaksi vastauksissa opiskelijat keskittyivät kuvaamaan erityisesti
kolmea ensimmäistä ja melko samankokoista alateemaa, eli työskentelyn ja
osallistumisen tasapuolista jakautumista ryhmässä, ryhmän sisäistä dynamiikkaa sekä työskentelyn toimivuutta ja tehokkuutta. Lähes kaikki vastauksista löydetyt maininnat olivat myönteisiä, joten voidaan tulkita, että ryhmien
työskentely sujui todella hyvin: työt jakautuivat tasaisesti, ryhmissä vallitsi
hyvä henki ja työskentely oli toimivaa. Näiden lisäksi vastauksissa oli satunnaisia mainintoja ryhmätyön tekemiseen liittyvästä ilosta.
Työmäärän tasapuoliseen jakautumiseen liittyviä mainintoja oli aineistossa 32
kappaletta, ja näistä valtaosa oli myönteisiä: työmäärän jakautumisen ja ryhmätyöhön osallistumisen nähtiin toteutuvan tasapuolisesti. Tällaista töiden
jakautumiseen liittyvää puhetta oli suurimmassa osassa kysymyksen 1 (kuvaa
ryhmäsi työskentelyä) vastauksia, eli työmäärän jakautumisen tasapuolisuuden voidaan tulkita olleen opiskelijoiden mielestä tärkeä asia. Vastauksista
välittyy tasavertaisuuden ilmapiiri, jonka voidaan tulkita liittyvän asiantuntijuuden jakamiseen ja kollegoiden kunnioittamiseen.
Ryhmän sisäiseen dynamiikkaan ja ryhmähenkeen liittyviä mainintoja oli
aineistossa runsaasti (n=40), ja huomionarvoista on se, että yhden ryhmän
vastauksia lukuun ottamatta kaikki maininnat olivat myönteisiä. Maininnoissa nousevat esiin ryhmän muiden jäsenten huomioiminen ja kuunteleminen
sekä kokemus samanarvoisuudesta, mikä välittyy seuraavasta lainauksesta:
”Vaikka ryhmässä oli eri aineryhmien edustajia, ei missään vaiheessa tullut
tunnetta, että jotakin aineryhmää olisi vähätelty tai pidetty parempana” (2B).
Työskentelyn toimivuutta ja tehokkuutta kuvaavissa vastauksissa toistuivat
maininnat (n=38) työskentelyn sujuvuudesta, tehokkuudesta ja kaikkien osallistujien aktiivisuudesta. Kolmessa maininnassa kerrotaan kiireen tunnusta
tai työskentelyn nopeudesta, ja nämä voidaan tulkita varovaisen negatiivisiksi
maininnoiksi. Muuten ryhmien työskentely näyttää sujuneen hyvin, mihin
viittaavat myös edellä esitettyyn ryhmädynamiikan alateemaan liittyvät maininnat. Työskentelyn toimivuus näkyy luonnollisesti enimmäkseen ensimmäisen kysymyksen vastauksissa, mutta myös kysymyksen 3 vastauksissa se
mainitaan kolme kertaa. Niistä jokaisessa opiskelija kertoo epäilleensä ryh-
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mätyön toimivuutta työskentelymuotona, mutta heistä kaikki toteavat pelon
olleen kuitenkin turha.
Neljäs yhteistyön tekemiseen liittyvä alateema on ryhmätyön tekemisen ilo.
Teemaan liittyviä mainintoja ei ollut paljon (n=8), mutta ne löytyivät ensimmäisen ja toisen kysymyksen vastauksista, joissa oli tarkoituksena kuvailla
omaa ja ryhmän työskentelyä. Ryhmätyön tekemisen iloon liittyvissä maininnoissa kuvailtiin yhteistyön tekemisen hauskuutta sekä aiheesta innostumista ja inspiroitumista. Huomionarvoista on se, että pyydettäessä kuvaamaan
ryhmän työskentelyä, saadaan yhteensä kahdeksan mainintaa, jotka kuvaavat
yhdessä tekemisen iloa. Näiden lisäksi kaikkien kysymysten vastauksissa oli
useita mainintoja siitä, että projekti oli kiva, rikastava, hyödyllinen ja mielenkiintoinen, mutta vastausten asiayhteydestä ei ollut mahdollista selvittää, tarkoitettiinko niillä työtapaa, projektia, yhteistyön tekemistä vai jotakin muuta.
Yhteistyön tekemisen teeman avulla voidaan tulkita, että opiskelijat saivat
myönteisen kokemuksen yhteistoiminnallisesta oppimisesta: vastaajien mukaan työskentely oli tasapuolista ja muita huomioivaa sekä sujuvaa, aktiivista
ja tehokasta. Opiskelijat olivat kiinnittäneet huomiota myös ryhmän sisäiseen
dynamiikkaan, sillä he kertoivat esimerkiksi ryhmän muiden jäsenten kunnioittamisesta ja toisten näkökulmien kuuntelemisesta sekä siitä, että jokaista
kohdeltiin samanarvoisesti. Yhdessä työskentelyn koettiin olevan myös iloa
tuottavaa.
Ainerajojen ylittämisestä merkitystä työskentelylle
Analyysin perusteella yhteistyön tekeminen eri aineryhmien edustajien kanssa
oli siis toimivaa, mutta sen lisäksi ainerajojen ylittäminen näytti tuoneen toimintaan lisämerkitystä. Ainerajojen ylittämiseen liittyvät maininnat jaettiin
kahteen alateemaan: asiantuntijuuden jakamisesta kertovaan sekä kollegoihin
tutustumisen merkityksestä kertovaan alateemaan. Yhteensä ainerajojen ylittämisen teemaan liittyviä mainintoja oli 33 kappaletta, joten teema oli paljon
yhteistyön tekemistä kuvaavaa teemaa pienempi. Tämä selittyy erityisesti sillä,
että kyselyssä ei kysytty opiskelijoiden näkemyksiä tai kokemuksia ainerajojen
ylittämiseen liittyen, joten teemaan liittyvät maininnat ovat syntyneet spontaanisti. Tästä näkökulmasta teemaan liittyvien mainintojen määrää voidaankin pitää suurena.
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Asiantuntijuuden jakamisen alateemaan liittyvissä maininnoissa opiskelijat
kertoivat jakaneensa asiantuntijuuttaan muille ryhmän jäsenille. Mainintojen
perusteella opiskelijat kokivat myös muiden jakaneen omaa asiantuntijuuttaan
ryhmän käyttöön. Tämä näkyi erityisesti omaa työskentelyä kuvaavissa toisen
kysymyksen vastauksissa, joista löytyi mainintoja siitä, miten opiskelijat itse
jakoivat asiantuntijuuttaan (n=6), miten opiskelijat kuuntelivat muiden ehdotuksia (n=3) ja miten muut jakoivat asiantuntijuuttaan ryhmälle (n=3). Lisäksi
eräässä maininnassa kerrotaan ryhmän dynamiikkaan ja työskentelyn tasapuolisuuteenkin viitaten, että kaikkien osaaminen tuli työskentelyssä esille.
Asiantuntijuuden jakamisen alateemassa keskeiseksi ajatukseksi nousi näkökulmien avartuminen ja laajentuminen oppiainerajat ylittävän yhteistyön
seurauksena. Tämä näkyi erityisesti yhteisprojektin herättämiä ajatuksia kuvaavissa vastauksissa (3. kysymys). Alateemaan liittyvissä maininnoissa oli
runsaasti muitakin asiantuntijuuden jakamiseen liittyviä myönteisiä mainintoja, joiden mukaan eri aineryhmien edustajien kanssa tehty yhteistyö
rikastutti työskentelyä ja toi sille lisäarvoa. Tämä näkyy esimerkiksi eräässä
ryhmän työskentelyä kuvaavan ensimmäisen kysymyksen vastauksessa: ”Eri
aineiden opiskelijoilta tuli erilaisia näkökulmia, mikä oli ehdoton rikkaus”
(2A). Voidaan siis tulkita, että yhdessä työskentelyn seurauksena opiskelijat
jakoivat asiantuntijuuttaan, ja he pitivät tällaista työskentelymuotoa antoisana. Lisäksi kahdessa vastauksessa näkökulman avartaminen tuotiin esiin laajemmassa merkityksessä:
”Tämän kaltaiset projektit ja muu yhteistyö alojen välillä erityisesti aineenopettajavuonna voisivat olla hyviä keinoja laajentaa alojen keskinäistä ymmärrystä ja mahdollistaa ”rajat” ylittävä oppiminen myös muulloin
koulumaailmassa.” (9A)
”Yhteisprojekti herätti pohtimaan laajemminkin eri tieteenalojen opetusta
ja taitojen hyödyntämistä.” (7D)
Opiskelijoille esitetyn neljännen kysymyksen, jossa kysyttiin kuinka projektin
tuotoksia voisi hyödyntää työelämässä, vastauksissa asiantuntijuuden jakaminen mainittiin kerran: vastauksessa pohdittiin, että projektituotosta voisi jatkojalostaa ottamalla mukaan eri aineiden opettajia ja näin laajentaa näkökulmia (5C). Maininta on siis hyvin samanlainen kuin kolmannen kysymyksen
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vastauksista löytyneet maininnat, sillä siinä oppiainerajojen ylittämisen ja eri
alan asiantuntijoiden kanssa tehdyn yhteistyön nähdään tuovan toiminnalle
lisäarvoa.
Kaikki ainerajojen ylittämisen merkityksestä kertovat maininnat eivät liittyneet asiantuntijuuden jakamiseen. Niiden lisäksi aineistosta löytyi 19 toiseen
alateemaan eli kollegoihin tutustumisen merkitykseen liittyvää mainintaa.
Maininnat kuvasivat ainerajojen ylittämisen tarjonneen mielenkiintoisia ja
mukavia keskusteluhetkiä eri alojen kollegoiden kanssa. Niillä oli arvoa opiskelijoille itselleen, mutta ne eivät niinkään edistäneet kyseistä kouluprojektia.
Alateema näkyi aineistossa mainintoina siitä, että eri pääaineiden opiskelijoihin tutustumisen ja yhteistyön tekemisen heidän kanssaan koettiin olevan
mielenkiintoista (n=4) ja hyödyllistä (n=4). Myös esimerkiksi opiskeluun liittyvien kokemusten ja ajatusten jakaminen eri aineryhmän edustajien kanssa
koettiin myönteisenä asiana (n=5).
Useat kollegoihin tutustumisen merkitykseen liittyvät maininnat esiintyivät yhdessä yhteistyön tekemisen alateeman ryhmädynamiikan mainintojen
kanssa, ja ne kertoivat eri aineryhmien edustajien kunnioittamisesta: opiskelijat kokivat kunnioittaneensa toisiaan ja toistensa asiantuntijuutta, ja eri aineiden opettajien välisen kunnioituksen nähtiin olevan tärkeää myös tulevaisuudessa. Yhteistoiminnallisen oppimisen mainittiin tuovan mukanaan hyvää
kollegiaalisuutta, ja eräs vastaajista kertoi projektin suurimman annin olleen
se, että ryhmätyöskentely ”opetti toisten näkemysten yhteensovittamista, sen
tärkeyttä ja korosti kuulemisen/kuuntelemisen merkitystä työyhteisön toimivuuden kannalta” (7D).
Yhteenvetona voidaan todeta, että aineenopettajaopiskelijat kokivat ainerajojen ylittämisen avartaneen näkökulmia ja asiantuntijuuden jakamisen sekä
kollegoihin tutustumisen kautta vaikuttaneen myönteisesti oppimisen kokemukseen. Lisäksi he saivat arvokkaita kokemuksia eri alojen asiantuntijoiden
kanssa työskentelemisestä: yhteistyön tekemisen koettiin olevan mielenkiintoista ja hyödyllistä, ja lisäksi muiden aineryhmien edustajiin tutustuminen
sekä kokemusten jakaminen heidän kanssaan nähtiin myönteisinä asioina.
Voidaan olettaa, että jos yhteistyön tekeminen, ryhmädynamiikka ja työmäärän tasainen jakautuminen eivät olisi toimineet, asiantuntijuuttakaan ei olisi
jaettu yhtä onnistuneesti eikä yhteistyötä olisi koettu niin merkitykselliseksi.
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Yhteistyön tekemisen teeman ja asiantuntijuuden jakamisen alateeman analyysin perusteella voidaan siis todeta, että tässä toteutuksessa päästiin yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteisiin, mikä sai aikaan kokemuksia rajavyöhyketoiminnasta.
Lisäarvoa työelämään?
Opiskelijoiden vastauksissa oli myös paljon tulevaisuuteen viittaavaa puhetta, sillä neljäs heille esitetty kysymys käsitteli projektin tuotosten hyödyntämistä työelämässä. Tulevaisuuteen viittaavat maininnat jaoteltiin kolmeen
alateemaan, joista ensimmäiseen koottiin kyseisen, kurssilla suunnitellun
oppiainerajat ylittävän projektin toteuttamiseen liittyvät maininnat (n=38)
sekä maininnat siitä, ajatteliko opiskelija toteuttaa tulevaisuudessa jonkinlaisen oppiainerajat ylittävän projektin (n=5). Toiseksi alateemaksi nostettiin
työelämään liittyvä ideoiminen: vastauksista löytyi mainintoja (n=11), joissa
opiskelijat kuvasivat harjoituksen madaltaneen kynnystä suunnitella oppiainerajat ylittäviä kursseja tulevaisuudessa sekä synnyttäneen oivalluksia uusia
oppiainerajat ylittäviä projekteja ajatellen. Viimeiseen tulevaisuuden ideoimiseen liittyvään alateemaan kerättiin tulevaisuuden taitoihin ja niiden harjoittelemisen tärkeyteen viittaavat maininnat.
Opiskelijoiden voidaan tulkita olleen tyytyväisiä suunnittelemiinsa oppi
ainerajat ylittäviin kursseihin, sillä yhteensä 11 maininnassa opiskelija kertoi
olevansa valmis käyttämään työelämässä ryhmän suunnittelemaa kurssia sellaisenaan, kun taas 10 maininnan mukaan opiskelijat olisivat valmiita käyttämään jotakin kurssisuunnitelman osaa tai kurssia muuten muokattuna. Esimerkiksi ryhmän 2 henkilö B toteaa vastauksessaan:
”Projektin tuotosta voisi hyödyntää ainakin pohjana, jos työelämässä
suunnittelisi ainerajat ylittävää kokonaisuutta tai yrittää jopa toteuttaa
projektissa tehty suunnitelma. Ellei se olisi mahdollista, voisi ainakin rikastaa oman aineen opetusta tuomalla siihen joitain elementtejä jostakin
toisesta oppiaineesta”. (2B)
Sen lisäksi, että aineistossa oli yhteensä 21 mainintaa, joiden mukaan kurssi
nähtiin toteuttamiskelpoisena sellaisenaan tai muokattuna, aineistosta löytyi
mainintoja, joissa kerrottiin halusta ja innosta kokeilla käytännön työelämäs212
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sä joko itse suunniteltua kurssia (n=3) tai jotakin muuta oppiainerajat ylittävää
kurssia (n=3). Kysymyksiin vastanneista 32 opiskelijasta vain kaksi opiskelijaa
ei ollut varma, toteuttaisiko suunniteltua tai yleensäkään oppiainerajat ylittävää kurssia työelämässä.
Yksi vastauksissa näkyvistä teemoista oli työelämään liittyvä ideoiminen.
Viidessä maininnassa kerrotaan opiskelijan kokeneen, että hän sai projektin
avulla oivalluksia tai ideoita uusia oppiainerajat ylittäviä projekteja varten.
Voidaan siis olettaa, että nämä opiskelijat aikovat toteuttaa oppiainerajat ylittävää toimintaa työelämässäkin. Lisäksi aineistosta löytyy kolme mainintaa,
joiden mukaan tämän harjoituksen myötä kynnys suunnitella uusia oppiainerajat ylittäviä projekteja madaltui. Kaksi opiskelijaa myös mainitsi, että itse
suunniteltu kurssi toimii hyvänä esimerkkinä tulevaisuudessa: ”Tuotos myös
avaa ovia ’rajat’ ylittävälle ajattelulle ja voi toimia konkreettisena esimerkkinä, kun pyrimme houkuttelemaan jonkun toisen opettajan tämän kaltaiseen
yhteistyöhön” (9A). Oppiainerajat ylittävän kurssin suunnittelun voidaan siis
tulkita innoittaneen opiskelijoita toteuttamaan samanlaisia myös tulevaisuudessa.
Osa opiskelijoista laajensi ajatteluaan vielä tulevaisuudessa toteutettavia kursseja pidemmälle vastatessaan kysymykseen oppiainerajat ylittävän projektituotoksen hyödyntämisestä työelämässä. Näissä tulevaisuuden taitojen alateeman maininnoissa (n=4) oppiainerajat ylittävä oppiminen liitettiin taitoihin,
joita tarvitaan tulevaisuudessa ja joiden harjoittelemista nykyisin vaaditaan,
kuten eräs opiskelijoistakin asian ilmaisee: ”oppiainerajat ylittävät tehtävät
ovat nykyaikaa ja [on] hyvä ideoida tällaisia kursseja tulevaisuutta varten” (8B).
Projektin suunnittelu nähtiin hyväksi tavaksi laajentaa oppiainerajat ylittävää
ajattelua, ja lisäksi vastauksissa mainitaan erilaisten oppimisympäristöjen
tuomat mahdollisuudet. Tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin viittaavat maininnat osoittavat opiskelijoiden harjoittaneen itsenäistä oppiainerajojen ylittämisen ja laaja-alaisen osaamisen välisen suhteen syvällisempää pohdintaa,
vaikka annetuissa ohjeissa tähän ei eksplisiittisesti kannustettu. Laaja-alaisen
osaamisen tavoitteet, joista käytetään myös esimerkiksi termiä tulevaisuuden
taidot, sisältyvät opetusta ohjaaviin tavoitteisiin niin peruskoulun kuin lukionkin opetussuunnitelman perusteissa, ja tällainen oppiainerajat ylittävän oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen yhteyksien huomioiminen sopiikin LOPS:n
perusteiden (LOPS 2019) ja viime aikojen julkisen keskustelun henkeen.
Opetuksen ja oppimisen ytimessä

213

Raisa Harju-Autti, Milja Saarnio, Jussi Hanska ja Laura Lahti

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijat näkivät vahvan yhteyden ryhmissä suunnitellun oppiainerajat ylittävän kurssin ja tulevaisuuden työelämän
välillä. He pitivät suunnittelemiaan kursseja pääosin toteuttamiskelpoisina, ja
jotkut opiskelijat jopa innostuivat ideoimaan vastaavien kurssien toteuttamista tulevaisuudessa. Muutama opiskelija piti oppiainerajat ylittävän kurssin
suunnittelua tärkeänä myös siksi, että se helpottaa vastaavan kurssin suunnittelua tulevaisuudessa.
Ennakkoluuloista näkökulmien avartamiseen
Aineiston perusteella osalla opiskelijoista oli erilaisia ennakkoluuloja erityisesti projektin työtapaa kohtaan: jopa kuudessa ryhmässä kymmenestä
oli projektiin epäluuloisesti suhtautuvia opiskelijoita. Kaikki ennakkoluulot
osoittautuivat kuitenkin seuraavan esimerkkivastauksen mukaisesti turhiksi:
”Ennen projektia olin hieman epäileväinen tällaisen projektin hyödyllisyydestä, ja lähinnä siitä, miten ryhmätyöskentely toimisi. Projektin alettua
asenteeni kuitenkin muuttui, kun huomasin, miten hyödyllistä on avartaa
aineeni rajojen ulkopuolelle.” (3B)
Aineiston perusteella ennakkoluulot kohdistuivat ryhmätyöskentelymuotoon
(n=3), projektin hyödyllisyyteen (n=1) sekä siihen, voiko kahta ainetta yhdistää oikeasti toimivasti (n=1). Lisäksi kaksi opiskelijaa tunsi epäluuloja ja turhautumista projektin alussa, kun projektin sisältö ja työtehtävät eivät olleet
vielä selvillä: ”Alussa yhteisprojekti herätti turhautumisen tunteen, koska en
tiennyt vielä mitä tuleman piti” (10A). Huomionarvoista on se, että ennakkoluulojen väistymisen lisäksi kaikissa kuudessa ennakkoluuloihin liittyvässä
maininnassa projektin tai sen työtapojen toimivuuden kerrotaan yllättäneen
positiivisesti.
Negatiivisia palautteita ja kehittämisehdotuksia
Kehittämistutkimuksen prosessimaisen luonteen vuoksi (Edelson 2002; Juuti
ym. 2006) opiskelijakyselyjen negatiivisten vastausten käsitteleminen ja hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kehittämistutkimuksen syklisyys mahdollistaa oppiainerajat ylittävän yhteistoiminnallisen oppimisen projektin
edelleen kehittämisen.
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Eräässä kehitysehdotuksessa toivottiin, että jatkossa jokaisessa työskentely
ryhmässä olisi tasaisesti opiskelijoita eri aineryhmistä, sillä silloin vastuu
oman asiantuntijuusalueen jakamisesta jakautuisi tasaisemmin. Kaksi kehitysehdotusta liittyi kurssin aikataulutukseen, ja lisäksi kahdessa negatiiviseksi
tulkitussa palautteessa mainittiin, että projekti oli ollut työläs. Työläyden tunne johtui opiskelijoiden mukaan siitä, että projektia ei toteutettu käytännössä,
jolloin projektin suunnittelemisen koettiin olevan jossain määrin turhaa. Molemmissa vastauksissa projektin mainitaan kuitenkin olleen mielenkiintoinen
tai antoisa itse suunnittelun osalta. Yhteistyöteemaan liittyviä negatiivisia
mainintoja oli yhden ryhmän vastauksissa, sillä kaksi opiskelijaa koki kolmannen tehneen heitä vähemmän töitä lopputuotoksen eteen.
Vaikka oman ryhmän tuotoksiin oltiin tyytyväisiä, kaikki opiskelijat eivät
suhtautuneet yhtä myönteisesti muiden ryhmien tuotoksiin. Aineistossa oli
kolme mainintaa, joiden perusteella opiskelija ei nähnyt toisten suunnittelemia kursseja sellaisenaan toteuttamiskelpoisena esimerkiksi siksi, että kurssit
tuntuivat liian laajoilta, ”spesifeiltä” tai ”kuivakoilta”.

Pohdinta
Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin, millaisia kokemuksia aineenopettajaopiskelijat saivat yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä rajavyöhyketoiminnasta oppiainerajat ylittävässä yhteistyössä, sekä minkälaisen yhteyden
opiskelijat näkivät yhteisprojektista saatujen kokemusten ja tulevaisuuden
työelämän välillä. Analyysin perusteella yhteistoiminnallinen työtapa, jossa
opiskelijat loivat yhdessä jokaisen asiantuntija-aluetta yhdistävän tuotoksen,
sai aikaan ainerajojen ylittämistä ja asiantuntijuuden jakamista, ja sitä kautta se myös laajensi opiskelijoiden omia näkemyksiä. Tällaisen työskentelyn
koettiin tuovan lisäarvoa myös siksi, että yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden
kanssa oli antoisaa ja merkityksellistä.
Ainerajat ylittävän työskentelyn koettiin olevan mielenkiintoista ja toisia kunnioittavaa, mikä näkyi sekä ainerajojen ylittämistä että yhteistyön tekemistä
kuvaavissa teemoissa. Yhteistyön sujuvuus näkyi maininnoissa työskentelyn
tasavertaisuuden ja sujuvuuden lisäksi onnistuneessa ryhmädynamiikassa.
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Sujuvan yhteistyön ja asiantuntijuuden jakamisen kokemuksen perusteella
voidaan tulkita, että opiskelijat saivat kokemuksia rajavyöhyketoiminnasta.
Opiskelijoiden vastausten perusteella yhteistoiminnallisen metodin keskeiset
tuntomerkit (Hellström ym. 2015; Repo-Kaarento 2009) toteutuivat hyvin:
yhteistyö sujui, työskentely oli tasavertaista ja ryhmädynamiikka toimivaa.
Kokemukset rajavyöhyketoiminnasta olivat hyvin myönteisiä esimerkiksi
asiantuntijuuden jakamisen ja kollegoihin tutustumisen vuoksi, ja ne kannustavat tämän kaltaisten projektien sisällyttämiseen aineenopettajakoulutukseen myös jatkossa.
Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, minkälaisen yhteyden opiskelijat näkivät yhteisprojektista saatujen kokemusten ja tulevaisuuden
työelämän välillä. Opiskelijat kokivat, että yhteisprojekti tarjosi yhtäältä yleistä
valmiutta ja osaamista oppiainerajat ylittävään suunnittelutyöhön ja toisaalta
jopa materiaaleja, joita opiskelijat uskoivat voivansa hyödyntää tulevaisuuden
työtehtävissä. LOPS:ia toteuttaakseen aineenopettaja tarvitseekin kykyä tehdä
eri aineiden opettajien kanssa yhteistyötä, ja tässä projektissa tällaista yhteistyötä päästiin harjoittelemaan.
Oppiainerajat ylittävän opetuksen näkökulmasta ehkä mielenkiintoisin tulos
liittyy opiskelijoiden ennakkoluuloihin ja varaukselliseen suhtautumiseen oppiainerajat ylittävään projektiin. Jotkut heistä suhtautuivat ennen harjoituksen
käytännön toteuttamista skeptisesti yhteisen kurssisuunnitelman tekemiseen
ja jopa oppiainerajat ylittävän opetuksen mahdollisuuteen tai mielekkyyteen
ylipäätään. Harjoituksen aikana nämä epäilevät ennakkoasenteet muuttuivat
myönteiseksi suhtautumiseksi. Suppean aineistomme perusteella näyttäisi siis
siltä, että lähempi tutustuminen oppiainerajat ylittävään opetukseen ja sen
suunnitteluun lisäsi opiskelijoiden innostusta aiheeseen ja motivoi heitä sen
toteuttamiseen myös tulevaisuuden työelämässä.
Oppiainerajat ylittävä yhteistyö edellyttää opettajien välistä kollegiaalisuutta
ja halua yhdessä työskentelyyn mutta myös yhteistyön mahdollistavia rakenteita. Oppiainerajoja ei voi ylittää, elleivät aineenopettajat näitä rajanylityksiä
omalla toiminnallaan mahdollista. Rajavyöhyketoiminta työelämässä edellyttää kuitenkin työnjohdon tukea ja aitoa resursointia. Aineenopettajaopinnois-
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sa tarjotut mahdollisuudet oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön voivat parhaimmillaan rakentaa uudenlaisia toimintamalleja työelämää varten.
Jatkossa olennaista olisi oppiainerajat ylittävän yhteistyön edelleen laajentaminen myös tässä artikkelissa kuvattuun yhteisprojektiin osallistuneiden
aineryhmien ulkopuolelle esimerkiksi laaja-alaisten oppimistavoitteiden näkökulmasta (LOPS 2019). Lisäksi sekä yhteisprojektin tehtävänantoa että tutkimusasetelmaa muokkaamalla olisi mielenkiintoista selvittää, lisääntyykö
esimerkiksi aineenopettajaopiskelijoiden ymmärrys kieli- ja kulttuuritietoisesta opettajuudesta yhteistoiminnallisessa oppimisessa (ks. Lahti, Harju-Autti & Yli-Jokipii 2020). Tutkimuksellisesti olisi tärkeää kartoittaa oppiainerajat
ylittävän opetuksen huomioon ottamista myös muissa aineenopettajankoulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja kerätä tutkimustietoa niiden osalta. Tämän
artikkelin tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina, mutta toivoaksemme uutta tutkimusta inspiroivina.
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Liite 1
Yhteiskunnallisten aineiden ja kielten yhteisprojekti 2018
Palautelomake
Teemme kehittämistutkimusta oppiainerajat ylittävästä opetuksesta lukiossa.
Pyydämme kohteliaimmin suostumustasi vastaustesi käyttöön tutkimustarkoituksiin. Paljon kiitoksia osallistumisestasi.
___ Annan suostumukseni vastausteni käyttöön tutkimustarkoituksiin.
___ En anna suostumustani vastausteni käyttöön tutkimustarkoituksiin.
Ryhmän numero (tai ryhmän nimi): _________________________________
1. Kuvaa ryhmänne työskentelyä.
2. Kuvaa omaa työskentelyäsi osana ryhmää.
3. Mitä ajatuksia yhteisprojekti herätti? Pohdintaa.
4. Kuinka projektin tuotosta voi mielestäsi hyödyntää työelämässä?

Kiitos vastauksistasi!
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Argumentaatiotaitojen harjoittaminen
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan lukiolaisten argumentointitaitojen harjoittamiseen tarkoitettuja biologian ja maantieteen opettajaopiskelijoiden (n=39) laatimia tehtäviä sekä heidän laatimiaan mallivastauksia näihin tehtäviin. Lisäksi
pohditaan, mitä tehtävät ja vastaukset kertovat opettajaopiskelijoiden käsityksistä ekosysteemeistä, niiden ilmiöistä ja niihin liittyvistä yhteiskunnallis-luonnontieteellisistä (YLU)-aiheista. Tehtävät ja vastaukset analysoitiin sisällönanalyyttisesti. Tuloksista havaittiin, että opettajaopiskelijoiden laatimat tehtävät
käsittelivät metsä- ja vesiekosysteemejä sekä Australian luontoa. Pääosin ne
olivat pohdintatehtäviä ja sisälsivät vähän argumentaatiolle tyypillistä päätöksentekoa ja soveltamista. Vain neljässä vastauksessa 39:sta määriteltiin YLU-ongelma. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoilla ei ole selkeää
käsitystä ekosysteemien ilmiöiden YLU-aiheista ja -ongelmista. Opettamiseen
tulisikin eksplisiittisesti sisällyttää luonnontieteellisiin todisteisiin perustuvaa
päättelyä vaativia YLU-aiheita.

Avainsanat
aineenopettajaopiskelijat, ekosysteemi, ilmiöt, yhteiskunnallis-luonnontieteelliset aiheet, argumentaatiotaidot
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Phenomena-based socio-scientific issues in practicing
argumentation skills in teaching ecosystems
Abstract
This study examines tasks constructed by student teachers of biology and
geography that aim to teach high school students argumentation skills. The
participants (n=39) drafted and answered their own socio-scientific issues (SSI)themed task. In addition, we consider what kinds of perceptions of ecosystems,
of their phenomena and related SSI are transmitted through these tasks and
answers. The tasks and answers were analyzed using content analysis. The tasks
created by the student teachers focused on forest and aquatic ecosystems and
Australian nature. The tasks supporting the practice of argumentation were
mainly in the form of “discussion”. They contained little decision-making and
implementation typical of argumentation. Only four of the 39 responses defined
the SSI. The results of the study showed that the biology and geography student
teachers did not have a clear understanding of SSI regarding ecosystems and
their phenomena. Teaching should therefore explicitly include socio-scientific
problems that require reasoning based on scientific evidence.

Keywords
subject student teachers, ecosystems, phenomena, socio-scientific issues,
argumentation skills
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Johdanto
Keskeinen tavoite luonnontieteiden opetuksessa on luonnontieteellinen lukutaito (Zeidler 2015). Luonnontieteellinen lukutaito merkitsee, että henkilö
tietää ja ymmärtää, miten luonnontieteellistä tietoa luodaan ja kehitetään,
mihin sitä tarvitaan ja miten sitä käytetään sekä tehtäessä henkilökohtaisia
päätöksiä että osallistuttaessa yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen toimintaan (Bybee 1991, 1997; Bybee, Powell & Ellis 1991; Glaze 2018).
Luonnontieteellistä lukutaitoa voidaan kehittää esimerkiksi opettamalla argumentaatiotaitoa eli oman näkemyksen perustelemista yhteiskunnallis-luonnontieteellisissä (YLU) -aiheissa. YLU-aiheet soveltuvat erinomaisesti argumentaatiotaitojen harjoittamiseen, sillä niillä tarkoitetaan kiistanalaisia ja
jäsentymättömiä yhteiskunnallisia kysymyksiä tai ongelmia, jotka liittyvät
luonnontieteisiin käsitteellisten, menettelyllisten tai teknologisten siteiden
kautta (Sadler & D
 onnelly 2006). Joissakin YLU-aiheissa (kuten ilmastonmuutos) voidaan käsitellä ihmisen ja ympäristön hyvinvointia globaalilla tasolla
ympäristökasvatuksen ’ajattele globaalisti’ -idean mukaisesti (Gough 2013).
Toisissa taas voidaan tutkia paikallisia tai alueellisia kysymyksiä (esimerkiksi
luonnon monimuotoisuus ja perinteisen tiedon suojelu) ja niiden vaikutuksia paikalliseen elämään tai alueen kulttuuriin (vrt. Juntunen & Näkkäläjärvi 2011). Näin YLU-aiheet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia tarkastella
ekosysteemien ilmiöitä toisaalta konkreettisella ja toisaalta abstraktisella tasolla ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.
Myös tutkimusten mukaan YLU-aiheet ovat tärkeä osa luonnontieteiden
(Duschl & Osborne 2002) ja biologian opetusta (Saad, Baharom & Mokhsein
2017), kun tavoitteena on ympäristöllisten, henkilökohtaisten, yhteiskunnallisten, eettisten ja moraalisten näkökantojen kriittinen huomioonottaminen
sekä taito toimia tältä pohjalta (Hodson 2014). Opiskelijoiden ymmärrystä ja
toimintakykyä voidaan kehittää sitouttamalla heidät tieteelliseen argumentaatioon (Driver, Newton & Osborne 1998; Duschl 2008; Duschl ym. 2002).
Osbornen, MacPhersonin, Pattersonin ja Szun (2012) mukaan tieteellinen argumentaatio on toimintaa, joka edistää kriittistä päättelyä ja päätöksen tekoa.
Yleensä argumentoinnilla tarkoitetaan kirjallista tai suullista viestintää, esitettyjen uskomusten ja väitteiden perustelemista, pyrkimyksenä vaikuttaa
kuulijoihin, heidän mielipiteisiinsä tai uskomuksiinsa (Hollihan & Baaske
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1994). Tieteellinen argumentointi taas tarkoittaa henkilön kykyä tukea tai
kritisoida jotakin ideaa, selitystä tai johtopäätöstä tiedeyhteisön tukemien
arvojen (Norris, Phillips & Osborne 2008) ja kriteerien pohjalta (Helsingin
yliopisto n.d.). Keskeinen kriteeri hyväksynnälle on tutkimukseen perustuva näyttö. Argumentointi onkin tieteelliseen lukutaitoon kuuluva perustaito
(Sadler 2004a), joka käsittää tekstien ymmärtämisen, analysoinnin ja kriittisen aineiston arvioinnin sekä hypoteesien laadinnan (Norris & Phillips 2003).
Lisäksi siihen kuuluu kyky prosessoida ja keskustella opetuksellisesta aiheesta
(Sampson & Clark 2008). Argumentoinnilla on vahva asema luonnontieteiden
opetuksessa, jonka ytimenä on tieteellinen tieto (Latour & Woolgar 1986) ja
sitä koskeva kasvatuksellinen (Osborne, Erduran & Simon 2004) ja sosiokulttuurinen pohdinta (Lemke 2001).
Myös Suomen voimassa oleva lukion opetussuunnitelma velvoittaa argumentointiin eri oppiaineissa (Opetushallitus 2019). Sanaa argumentaatio
(”argumen”) on käytetty siinä peräti 56 kertaa. Sen sijaan ilmaisua yhteiskunnallis-luonnontieteellinen ongelma tai aihe (engl. socio-scientific issue, SSI) ei
ole mainittu lainkaan, vaikka YLU-ongelmat ja -aiheet linkittyvät toiminnan
kautta muun muassa kestävään tulevaisuuteen, kestävän kehityksen mukaiseen elämään ja kestävien innovaatioiden edistämiseen. Nämä aiheet taas liittyvät vahvasti YK:n agenda 2030 tavoitteisiin, joihin lukion opetussuunnitelman arvoperusta (Opetushallitus 2019, 17) pohjaa.
Argumentaatiotaitoja voidaan harjoitella käyttämällä erilaisia työtapoja ja
oppimisympäristöjä. Esimerkiksi biologiassa argumentointia opiskellaan
perustelemalla valittuja tutkielman tai esseen aiheita ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä, kommentoimalla toisten tekstejä/esityksiä tai puolustautumalla
toisten kritiikiltä sekä luokkaympäristössä että virtuaaliympäristössä (Tele
nius, Yli-Panula, Vesterinen & Vauras 2020). Argumentoinnin opiskelussa on
tärkeää oppia tunnistamaan oman ja toisten argumentointien heikkoudet ja
vahvuudet sekä antamaan palautetta päämääränä löytää ongelmaan pätevin
selitys.
Suomessa YLU-aiheita koskevan argumentoinnin opetusta lukion biologiassa on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lukiolaisten argumentointitaitojen harjoittamiseen tarkoitettuja biologian ja maantieteen
opettajaopiskelijoiden (n=39) laatimia tehtäviä sekä heidän mallivastaukOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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siaan näihin tehtäviin. Lisäksi pohditaan, mitä tehtävät ja vastaukset kertovat
opettajaopiskelijoiden käsityksistä ekosysteemeistä, niiden ilmiöistä ja niihin
liittyvistä yhteiskunnallis-luonnontieteellisistä (YLU)-aiheista. Huolimatta
YLU-aiheiden monista tarttumapinnoista luonnontieteisiin, luonnontieteellisten oppiaineiden opettajat voivat kokea YLU-aiheet vaikeiksi opettaa niiden
kiistanalaisuudesta, moninäkökulmaisuudesta ja eettistä pohdintaa painottavasta lähestymistavasta johtuen (Lundqvist & Sund 2018). Tämän tutkimuksen tavoitteena on tukea biologian opettajia ekosysteemejä ja niiden ilmiöitä
koskevien YLU-aiheiden opettamisessa ja lukiolaisten argumentointitaitojen
kehittämisessä.
Ekosysteemit, niiden aiheet ja ilmiöt ekosysteemiopetuksessa
Aiempien tutkimusten mukaan opettajaopiskelijoiden tiedot ekosysteemeistä ja niiden ilmiöistä ovat puutteellisia (esim. Palmberg, Jonsson, Jeronen &
Yli-Panula 2016; Salahudin, Mahmood & Javed 2017). Opettajaopiskelijat kuitenkin arvostavat ekosysteemien ja niiden ilmiöiden opettamista (esim. Nupponen, Björn & Kärkkäinen 2019; Palmberg ym. 2016; Palmberg, H
 ermans,
Jeronen, Kärkkäinen, Persson & Yli-Panula 2018; Yli-Panula, Jeronen, Seiko-Ahlström & Ruotsalainen 2017). Nupposen, Björnin ja Kärkkäisen (2019)
tutkimuksessa opettajaopiskelijat pitivät tärkeänä oppimisen paikkana metsää. Käsitystään he perustelivat sillä, että oppilaat tarvitsevat tietoja ekologiasta, ekosysteemeistä ja eliöyhteisöistä sekä ympäristöongelmien syistä ja
seurauksista. Ilmastonmuutos ja ihmisen toiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja eliöyhteisöihin huolestuttivat heitä. Luonnon monimuotoisuus sekä
luonnon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen tuleville sukupolville oli heistä tärkeää. Palmbergin ym. (2016, 2018) ja Yli-Panulan ym. (2017)
tutkimukset taas ovat osoittaneet, että opettajaopiskelijat pitävät kestävän kehityksen kannalta tärkeänä sekä kasvi- että eläinlajien opetusta. Yli-Panulan
ym. (2017) tutkimuksessa opettajaopiskelijat painottivat lajintuntemuksen lisäksi myös suomalaisen luonnon ja sen erityispiirteiden, ekologisten aiheiden
kuten ravintoketjujen sekä erilaisten biologisten ilmiöiden kuten fotosynteesin
opetusta. He perustelivat käsitystään ekologisilla, emotionaalisilla, kasvatuksellisilla ja hyötynäkökulmilla.
Edellä kuvatut lähestymistavat luonnon monimuotoisuuteen perustuvat ihmiskeskeiseen käsitykseen, jonka mukaan luontoa on suojeltava biologisena
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resurssina ihmiskunnan hyvinvoinnin ja elossa säilymisen turvaamiseksi
(Wals 2014). Kuitenkin ympäristökriisin ja ihmisten aiheuttamien lajien sukupuuttoaaltojen (Ehrlich & Wilson 1991) vuoksi opetuksessa olisi otettava
huomioon myös luonnon monimuotoisuuden itseisarvo. Ekosysteemiopetuksen johtoajatuksena tulisi olla Wilsonin (1992) ”one planet, one experiment”
-ajatus, jonka mukaan ekosysteemi romahtaa, jos riittävä määrä sen avainlajeista kuolee sukupuuttoon johtaen todennäköisesti jäljelle jääneidenkin lajien
tuhoutumiseen. Ihmiskunta on täysin riippuvainen ekosysteemien sopeutumisesta, ja luonnon monimuotoisuus on evolutiivisen sopeutumisen elinehto (Wals 2014). Tästä seuraa, että ihmisten on suojeltava kaikin mahdollisin
keinoin luonnon monimuotoisuutta (Wood 1997). Tämä taas vaatii luonnontieteellistä lukutaitoa, jota voidaan opettaa tutkimalla YLU-aiheita ja keskustelemalla niistä (Wals 2014).
Yhteiskunnallis-luonnontieteelliset aiheet ja niiden luonne
Yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset asiat ja ilmiöt risteävät yhä useammin
keskenään johtuen luonnontieteiden ja teknologian kehityksestä (Jasanoff
2004). Teknologian kehitystä ja sen vaikutuksia ympäristöön tulisi tarkastella toisaalta erilaisten yhteiskuntien näkökulmista (Huckle 1991) ja toisaalta luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta (Wals 2014). Luonnon monimuotoisuutta koskevan keskustelun taas tulisi perustua luonnontieteellisiin
käsityksiin siitä, mitä nämä vaikutukset ovat ja miten ne vaikuttavat. Lisäksi
tulisi pohtia sitä, mikä merkitys näillä vaikutuksilla on. Viimeksi mainittu ei
kuitenkaan ole vain luonnontieteellinen vaan myös yhteiskunnallinen kysymys. Rakentavaa keskustelua varten tarvitaan ympäristötietoa ja sitä koskevaa
ympäristönlukutaitoa (ICEE 1997). Ympäristönlukutaito on taitoa havainnoida, aistia ja tulkita ympäristöä sekä siinä tapahtuvia muutoksia (Finto 2020).
Ympäristönlukutaidon omaavan ihmisen tulee hallita myös luonnontieteellinen lukutaito siinä määrin, että hän ymmärtää luonnontieteiden ja teknologian mahdollisuuksia ratkaista inhimillisiä ongelmia ja päinvastoin inhimillisten ongelmien vaikutuksia luonnontieteisiin ja teknologiaan (Wals 2014).
YLU-aiheet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden opettaa sekä ympäristönlukutaitoa että luonnontieteellistä lukutaitoa. YLU-aiheita, kuten esimerkiksi
bioteknologiaa ja ilmastonmuutosta (Fleming 1986) sekä luonnon monimuotoisuutta koskevia kysymyksiä (Wals 2014), onkin sisällytetty luonnontieteiden opetukseen.
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Sadlerin (2004b) mukaan YLU-aiheiden tulee olla ajankohtaisia ja opiskelijoiden näkökulmasta relevantteja. Hän on suositellut, että niiden tulee käsitellä
paikallisia ilmiöitä tai olla sellaisia, jotka auttavat opiskelijoita ymmärtämään,
miten jokin globaali aihe liittyy heihin itseensä. YLU-aiheiden tulee aina sisältää vastakkaisia näkökulmia sekä yhtymäkohtia luonnontieteelliseen tietoon
ja sallia opiskelijoiden välinen vapaa keskustelu (Hofstein, Eilks & Bybee 2011;
Stolz, Witteck, Marks & Eilks 2013). Vapaan keskustelun mahdollisuudesta
voidaan huolehtia esimerkiksi käyttämällä sellaisia YLU-aiheeseen sopivia
toisistaan poikkeavia näkökulmia, jotka eivät loukkaa tai eristä ketään (Marks
& Eilks 2010). Zeidler ja Sadler (2008) korostavat lisäksi, että YLU-aiheiden
tulee olla todellisen elämän ongelmia, joita ei ole vielä ratkaistu ja jotka vaativat moraalista päättelyä ja haastavat opiskelijoiden normatiivisia odotuksia.
YLU-aiheisiin liittyviä ongelmia ratkovan opiskelijan pitää myös tehdä päätelmänsä luonnontieteellisen tiedon pohjalta ja ottaa huomioon moraaliset arvot
osana päättelyä (Evagorou & Osborne 2013).
Ongelmien moniulotteisuus mahdollistaa sen, että opiskelijat voivat hyödyntää argumentaationsa tukena aiempia tietojaan (esim. Dawson & Venville
2010; Erduran, Simon & O
 sborne 2004; Zeidler ym. 2008). Oppimisen ytimen
muodostaa tällöin henkilökohtaisten, yhteiskunnallisten, taloudellisten ja
ympäristöön liittyvien sekä eettisten ja moraalisten näkökantojen kriittinen
huomioiminen sekä tämän pohjalta toimimistaitojen kehittäminen vaikkapa
ratkaisukeskeisesti pohtimalla tai argumentoimalla (Hodson 2014).
Argumentaatio, argumentointi ja argumentti
Argumentaatio on perustelutapa ja prosessi (Duschl ym. 2002), jossa argumentin tavoitteena on taata väitteen oikeellisuus (van Eemeren & Grootendorst
2004). Se voi olla puhetta tai tekstiä (Özer Keskin, Keskin Smanci & Yaman
2013) sekä spontaania että tieteellistä argumentointia. Argumentointi on keino vakuuttaa kuulija käsiteltävästä asiasta ja sen sidonnaisuuksista. Belland,
Gu, Kim ja Turnerin (2016) mukaan se on johtopäätösten tekemistä loogisen
päättelyn avulla. Tieteellinen argumentointi perustuu keskeisten käsitteiden
käyttöön (Driver ym. 1998).
Argumentti vaatii taustalle aina väitteen (Gauthier 2006). Sen taustatukena
toimivat todiste tai todisteet, joiden pitävyyttä argumentoinnissa testataan
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(Belland, Gu, Armbrust & Cook 2015). Kneupper (1978) vahvisti Toulminin
(1958) esittämän ajatuksen argumentista argumentoinnin perusyksikkönä.
Argumentin keskeisiä osia ovat lähtötieto, perustelu ja väite. Argumentin valinnaisia osia taas ovat varaukset, taustatuki ja tarkennukset (Kneupper 1978)
sekä argumentin rakenteeseen perustuvat ominaisuudet kuten hyvyys ja pätevyys (Abi-El-Mona & Abd-El-Khalick 2011). Argumentin rakenteeseen rinnastetaankin usein argumentin hyvyys (Chang & Chiu 2008; Feierabend, Stuckey,
Nienabe & Eilks 2012). Tieteellisesti päteviä tietoja ja käsitteitä sisältävät perustelut ovat keskeinen osa hyvää argumenttia (Zohar & Nemet 2002). Argumentti on pätevä, jos se vakuuttaa lukijan ja kuulijan väitteen oikeellisuudesta
(Bowell & Kingsbury 2013).

Argumentaation mallit ja kaaviot tutkimuksessa
Argumentaatio on monivaiheinen tapahtuma ja argumentoinnin tutkimuksessa tarkastellaan näitä vaiheita eri tavoin painottaen (liite 1, taulukko 1).
Myös argumentaatioaiheeseen liittyvä konteksti vaikuttaa argumentoinnin
analyysiin. Toulminin (1958, 2003) argumentaatiomallia pidetään argumentoinnin tutkimuksen perustana. Se soveltuu koulukontekstiin, sillä siinä
tarkastelu rajoittuu suhteellisen lyhyisiin argumentteihin. Myös Schwarzin,
Neumanin, Gilin ja Ilyan (2003) mallissa tarkastellaan argumentaatioprosessin rakennetta. Molemmat mallit sisältävät seuraavat argumentin osat: lähtötieto, perustelut, varaus (ilmaisee väitteen paikkansa pitävyyden), vasta-argumentti (ilmaisee tilanteen väite ei tosi), tarkennukset ja väite. Lawsonin (2003)
mallissa taas tarkastellaan opiskelijan laatimien argumenttien yhteneväisyyttä
luonnontieteilijöiden argumenttien kanssa ja keskitytään perusteluihin ja perinteiseen empiiriseen hypoteesien testaamiseen.
YLU-ongelmien ratkaisujen ytimessä on sosiaalinen konteksti. Kuhnin,
Zillmerin, Crowellin ja Zavalan (2013) ja Jiménez-Aleixandren ja Puigin (2012)
malleissa korostetaan argumentatiivisen kyvykkyyden kehittymistä sosiaalisen kontekstin näkökulmasta. Väitteen laadinnassa kiinnitetään huomiota
sosiaalisen tilanteen normeihin sekä episteemiseen että behavioristiseen normiin. Kuhn (2010) pitää tärkeänä käsitysten muodostamista oppiaineen näkökulmasta ja painottaa korkeampitasoisen pohdinnan edistämistä.
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Biologian ekologisiin sisältöalueisiin ja niiden YLU-aiheisiin liittyvää argumentaatiota on tutkittu esimerkiksi paikallisen joen veden laadun (Belland
ym. 2015; Belland ym. 2016), ilmastonmuutoksen ja autottoman koulun
(Feierabend ym. 2012) sekä lepakoiden biodiversiteetin suojelun näkökulmista
(Lee & Grace 2010). Hopkins ja Tran (2019) laativat YLU-aiheita ja biologista
argumentaatiota käsittelevistä tutkimusartikkeleista (n=11) meta-analyyttisen
kartoituksen, ja havaitsivat, että kymmenessä tutkimuksessa opiskelijoiden
argumentaatio oli parantunut, ja vain yhdessä tietokonepohjaisen tuen vaikutusta koskeneessa tutkimuksessa positiivista vaikutusta ei havaittu (Belland
ym. 2015).
Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset
Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan biologian ja maantieteen
opettajaopiskelijoiden lukion opiskelijoille laatimia yhteiskunnallis-luonnontieteellisiä (YLU) aiheita sisältäviä tehtäviä ja heidän vastauksiaan näihin tehtäviin. Lisäksi pohditaan tehtävien ja vastausten laadullisen sisällönanalyysin
pohjalta, millaisia käsityksiä opettajaopiskelijoilla on ekosysteemeistä, niihin
liittyvistä ilmiöistä ja YLU-aiheisiin liittyvistä ongelmista. YLU-aiheiden ja
ongelmien käsittelyn opetuksessa on todettu tukevan opiskelijoiden argumentaatiotaitojen kehittymistä. Koska aihetta on suomalaisessa biologian opetuksessa tutkittu vähän, halusimme tarkastella opettajaopiskelijoiden laatimia
tehtäviä ja vastauksia myös argumentaatiotaitojen harjoittamisen näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
1. Mitä ekosysteemejä, niiden ilmiöitä ja tarkastelunäkökulmia opettajaopiskelijat valitsivat laatimiinsa tehtäviin?
2. Millaisia olivat opettajaopiskelijoiden laatimat tehtävät tunnettujen argumentaatiomallien valossa, ja miten ne tukevat lukiolaisten argumentaatiotaitojen kehittymistä?

Aineisto ja menetelmät
Aineisto tutkimukseen on kerätty lukuvuosien 2018–2020 aikana pedagogisten opintojen yhteydessä. Tutkimukseen osallistui 42 opettajaopiskelijaa.
Heistä 39 antoi tutkimusluvan. Opettajaopiskelijoiden tuli laatia viikon aikana
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lukion opiskelijoille tehtävä, joka sisälsi jonkin ekosysteemeihin ja niiden ilmiöihin liittyvän YLU-aiheen. Heidän tuli myös vastata tehtäväänsä. Vastauksen
pituudeksi määriteltiin 2–3 sivua. Tehtävän laatimiseen ja siihen vastaamiseen
oli lupa käyttää kaikenlaista materiaalia (esim. tekstejä, kuvia, karttoja ja taulukoita). Tehtävän laatiminen lukiolaisille ja siihen vastaaminen oli osa opettajaopiskelijoiden pedagogisia opintoja.
Tehtävän asettelu oli seuraava: Laadi johonkin australialaisaasialaiseen metsätai makean veden ekosysteemiin (ei suurekosysteemiin) liittyvä ilmiöpohjainen
ja sosiotieteellisen ongelman omaava biologian tai maantieteen tehtävä (maksimi 1 sivu), joka soveltuu suomalaiseen lukioon. Testaat tällä tehtävällä opiskelijoiden oppimista/osaamista uuden Bloomin taksonomian mukaisesti. Ratkaise
tehtävä ”paperilla” (artikkelitekstissä mallivastaus tehtävään) käyttäen perusteluissa auki kirjoitettuja Bloomin taksonomiatasoja. (Bloomin taksonomia
tasoja ei tarkastella tässä artikkelissa.)
Opintojen aikana mainittiin YLU-aihe yleisesti määrittelemättä käsitettä tarkemmin. Opettajaopiskelijoiden tuli itse varmentaa määritelmä osana toista
opintojaksoa ja esitellä laatimansa tehtävän YLU-ongelma.
Vastaukset analysoitiin sisällönanalyysillä. Kaksi tutkijaa luokitteli ja kvantifioi vastaukset aineistolähtöisesti (tutkimuskysymys 1) ja teoriaohjaavasti
(argumentatiivinen tuki, tutkimuskysymys 2). Opettajaopiskelijoiden laatimia
tehtäviä ja vastauksia analysoitiin myös argumentoinnin antaman tuen näkökulmasta. Tämä siksi, että YLU-aiheiden tarkastelu ja ongelmien ratkaiseminen vaativat aina perusteluja ja argumentointia. Aikaisempien argumentointitutkimusten mukaan vastauksia voidaan analysoida neljän lähestymistavan
perusteella; (I) ilmiön tekeminen ymmärrettäväksi (Berland & Reiser 2009;
Kuhn & Reiser 2005; Sampson ym. 2008; Sandoval 2003), (II) riittävän ja käyttökelpoisen selityksen luominen (Lawson 2003; Sandoval 2003), (III) selityksen perusteleminen asianmukaisin todistein ja päättelyin (Erduran ym. 2004;
Kuhn ym. 2005; Sandoval 2003) ja (IV) selityksen validointi ja hyväksyttävyyden arviointi (Kuhn ym. 2005), selityksen tai toimenpiteen kestävyyden
varmistus kaiken edellä todetun perusteella. Edellä mainittujen tutkimusten
perusteella nämä lähestymistavat ilmaisevat asioita, joissa opiskelijoilla on
vaikeuksia tieteellisessä argumentoinnissa ja joissa he tarvitsevat tukea. Näihin neljään lähestymistapaan perustuu argumentoinnin analysointi myös
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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tässä tutkimuksessa. Vaiheet vastaavat Eggertin ja Bögeholzin (2006) mallin
(liite 1, taulukko 2) kolmea vaihetta; esivalinta (I), arvioinnin ja päätöksenteon valinta (II, III) sekä jälkivalinta eli implementaatiovaihe (IV). Myös tätä
mallia käytettiin soveltuvin osin tässä tutkimuksessa tukemaan argumentoinnin analyysiä. Opettajaopiskelijoiden tehtävänasettelua ja mallivastauksen
sisältöä tarkasteltiin suhteessa näihin kolmeen vaiheeseen. Mikäli tehtävässä
tai mallivastauksessa oli mainittu esimerkiksi esivalintavaiheelle tyypillinen
tiedonetsintä, niiden katsottiin sisältävän vaiheen I ominaisuuksia. Jos taas oli
esitetty ilmiön ratkaisuun liittyviä arvoja tai toiveita (yksikin asia riitti), tehtävänasettelu tai mallivastauksen sisältö sijoitettiin arvioinnin ja päätöksenteon
valintavaiheeseen. Jälkivaiheeseen luokiteltiin ne tehtävät ja mallivastaukset,
joissa esitettiin esimerkiksi ekosysteemin ilmiötä koskeva sovellus tai toimenpide, joka liittyy tiedonetsinnän tai päätöksentekoprosessien kehittämiseen.
Analysoinnin alussa tehtävien asetteluista poimittiin ja listattiin kaikki mainitut ekosysteemit, niiden sijainti maapallolla ja ekosysteemeihin liittyvät
ilmiöt. Mainitut ekosysteemit edustivat sekä metsä- ja vesiekosysteemejä.
YLU-aiheisiin liittyvät tehtävät listattiin myös eri kysymyssanoilla (mitä, millainen jne.) alkaviin tehtäviin, pohdintatehtäviin, toteamuksiin perustuviin
tehtäviin ja väitetehtäviin argumentaation tarkastelun tukemiseksi.
Tutkimuksessa keskityttiin monimutkaisten luonnontieteellis-yhteiskuntatieteellisten ilmiöiden tutkimiseen ja analysoitiin niitä argumentaation näkökulmasta. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan kahden tutkijan
rinnakkaisanalyyseillä, jotka pohjasivat sekä aineistolähtöiseen että teoriaohjaavaan analyysitapaan. Teoriaohjaavassa analyysissa hyödynnettiin tunnettua Toulminin (1958) argumentatiivista teoriaa.

Tulokset
Ekosysteemit, niiden ilmiöt ja niihin liitetyt
yhteiskunnallis-luonnontieteelliset ongelmat
Opettajaopiskelijat mainitsivat metsäekosysteemin (20 mainintaa), vesieko
systeemin (15) ja riisipeltoekosysteemin (1). Kahdessa vastauksessa ekosysteemiksi oli kirjattu yleisesti Australian luonto ja yhdessä vastauksessa ei
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mainittu ekosysteemiä lainkaan. Ekosysteemejä koskevat ongelmat liitettiin
globaaleihin muutoksiin ja uhkiin 34 vastauksessa. Globaaleina muutoksina
mainittiin ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, hiilinielujen väheneminen, vieraslajit uhkana alkuperäiselle luonnolle, sukupuutot
ja lajien häviämisen uhat esimerkiksi salametsästyksen seurauksena, vesistöihin kohdistuvat uhat ja ekosysteemikatastrofit. Viidessä vastauksessa globaaleja muutoksia ei mainittu.
Vain neljä opettajaopiskelijaa määritteli selvästi tehtäväänsä sisältyvän
YLU-ongelman. Kaikissa neljässä tehtävässä valittu aihe oli sidottu opetussuunnitelmassa mainittuun lukion kurssiin ”Ekologia ja ympäristö” tai ”Ihminen ja luonnon vuorovaikutus”. Kolmessa tehtävässä YLU-ongelma sisältyi
väitteeseen tai rooleihin ja yksi tehtävä perustui lähteeseen, jonka viitteeksi oli
merkitty ”Morgan 2013”. Muiden opettajaopiskelijoiden tehtävissä YLU-ongelmaa ei määritelty eikä sitä kiteytetty suhteessa valittuun ekosysteemiin ja/
tai sen ilmiöön (esim. taifuuni tai öljynporaus). Usein YLU-ongelma esiintyi
vain mainintana tai kysymyksenä (esim. ihmisen vaikutus on läsnä; Arvioi,
mitkä tekijät uhkaavat biodiversiteettiä; Pohdi, miten biodiversiteettiä voidaan
suojella; Mitkä tekijät saattoivat tehdä pussihukasta alttiin sukupuutolle?).
Näissä tapauksissa tutkijat etsivät ja muotoilivat YLU-ongelman vastauksessa
kerrotun YLU-aiheen pohjalta.
Opettajaopiskelijat liittivät YLU-ongelmia 17 vastauksessa (n=20) metsäekosysteemiin (sademetsä 10, mangrove 4, lauhkean vyöhykkeen metsä 4, monsuunimetsä 2) ja 15 vastauksessa vesiekosysteemiin. Makean veden kuten
Darling-Murray, Jangtse, Mekong tai Ganges -joen mainintoja yhdessä yhden
järviekosysteemin kanssa oli yhdeksän, suolaisen veden kaksi ja lisäksi kolme
koralliekosysteemiä. Riisipeltoekosysteemistä oli yksi maininta.
YLU-ongelmiin ja ekosysteemeihin opettajaopiskelijat liittivät seuraavat ilmiöt:
•
•
•
•
•

metsien muuttuminen, häviäminen tai metsähakkuut (9),
luonnon monimuotoisuuden väheneminen (7),
veden ja vesisekosysteemin muutokset esimerkiksi saastuminen (6),
sään ääri-ilmiöt (4),
koralliriutan tuhoutuminen (3),
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•
•

maastopalot (3) ja
yksittäisinä mainintoina ravintoverkkojen tuhoutuminen, monsuuni,
vieraslajien kuten kaniinien runsastuminen Australiassa, riisipeltoekosysteemin metaanin tuotto kasvihuonekaasuksi, kemikaalisaostumat
ja taudit, palmuöljyntuotanto ja öljyntuotanto.

Joissakin opettajaopiskelijoiden vastauksissa ilmiöitä oli tarkasteltu ihmisen
negatiivisen ja positiivisen toiminnan näkökulmasta. Seuraavat esimerkit kuvaavat eri ekosysteemeihin liitettyjä YLU-ongelmia.
Metsäekosysteemi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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mangrovemetsien hävittämisen vaikutukset paikallisesti, alueellisesti
ja globaalisti,
palmuöljyn tuotanto Borneon sademetsissä, viljelmien sosiaaliset vaikutukset alueen asukkaisiin ja niiden aiheuttama huono ihmisoikeustilanne,
Uuden Etelä-Walesin maastopalot ja muut sään ääri-ilmiöt ja niiden
vaikutus alueen asukkaille,
ketkä ovat yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa suhteessa
maastopaloihin, mitä yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia metsähakkuisiin liittyy Borneolla,
Kaakkois-Aasian eliöiden uhanalaisuussuhde ihmistoimintaan, ihmisten elinkeinotoiminta, kasvavan väestön vaatima tila,
elinympäristöjen tuhoutuminen ja vaurioituminen monimuotoisuuskeskuksissa (hotspoteissa) ihmisen toiminnan vaikutuksesta,
sademetsien hakkuut, öljypalmujen istutus, uhanalaisten eliöiden tuhoaminen, suurimmat ongelmat liittyvät ihmistoimintaan, ratkaisuvaihtoehtojen keksiminen,
maastopalojen positiiviset vaikutukset kasvillisuudelle ja negatiiviset
vaikutukset ekosysteemille ja ihmiselle ja
mangrovemetsien henkilökohtaisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen
ympäristönäkökulman pohtiminen.
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Vesiekosysteemi:
•
•
•
•
•

patohankkeen vaikutus ympäristöön ja ihmisen toimintaan,
vesinokkaeläimen suojelunäkökulma ja ihmisen tuomat vieraslajit,
elinkeinot (kalastus, maanviljely, turismi) ja ihmistoiminnan vaikutus
makean veden ekosysteemiin,
koralliriuttaan liittyen ihmisen aikaansaamat kasvihuonepäästöt ja
elinkeinotoiminnan harjoittaminen,
valliriutan tuhoutuminen ja sen vaikutus asukkaiden elinkeinoon,

Australian luonto:
•
•

ihmisen suorittama kaniinien istutus, metsästys ja viruksilla torjunta ja
ihmisen sopeutuminen tai varautuminen äärimmäisiin sääoloihin
luonnon huomioiden.

Yhteiskunnallis-luonnontieteelliset ongelmat
lukiolaisten argumentaation tukena
Tarkastelimme myös sitä, miten YLU-aiheita käsitelleet tehtävät toimivat lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaitojen kehittymisen tukena. Käsitteenä argumentaatio mainittiin vain yhden opettajaopiskelijan vastauksessa, samoin
argumentatiivinen funktio. Jokainen vastaus (n=39) sisälsi esivalintavaiheessa
mainitun YLU-aiheen, mutta itse YLU-ongelmaa ei juurikaan määritelty.
Kaikissa tehtävänasetteluissa ja mallivastauksissa esitettiin luontoon liittyvä tehtävä, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyminen tai erilaiset
luonnon ekosysteemeihin kohdistuvat uhat, kuten rehevöityminen. Luontoa
koskeva ekologinen pohjatieto, tiedonetsintä, perustiedot tai viite annettuun
tietoon sisältyivät myös jokaiseen tehtäväasetteluun (esim. ’jo oppimasi pohjalta’, ’kuvan avulla’, linkkeinä, kirjallisuusviitteinä). Näillä keinoin pyrittiin
varmistamaan, että ilmiöt, kuten ilmastonmuutos tai esimerkiksi maastopalot, ja ekosysteemit ilmiöineen tulivat ymmärretyiksi.
Opettajaopiskelijoiden YLU-ongelmiin liittämät tehtävät sisälsivät kysymyssanoilla alkavia tehtäviä, pohdintatehtäviä, toteamuksiin perustuvia tehtäviä
ja väitetehtäviä. Näistä argumentaatiota tukevat etenkin pohdintatehtävät, silOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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lä ne mahdollistavat erilaisten käyttökelpoisten selitysten luomisen. Tehtävänasettelussa käytetty termi ”pohdi” jäi yleensä toteamisen tasolle eikä sitä tuettu
lisämäärein kuten pohdi perusteluin, asianmukaisin todisteluin tai päättelyin.
Argumentaatioon liittyvää selitysten perustelujen hyväksyttävyyden arviointia ei ollut kuin kolmen opettajaopiskelijan vastauksessa.
Muuten argumentaation valintavaihetta edustavaa arviointia esiintyi 33 vastauksessa. Vastauksissaan opettajaopiskelijat arvioivat esimerkiksi lähdemateriaalia, sen luotettavuutta ja oikeellisuutta. Lisäksi he arvioivat aiheena ollutta
ilmiötä, tuotoksen oikeellisuutta ja laatua, toimenpiteiden realistisuutta sekä
omia tuotoksia ja päätelmiä. Lukiolaista ohjeistettiin oman toiminnan arviointiin kolmessa vastauksessa, jotka sisälsivät argumentaatiota tukevaa selitysten
ja perustelujen hyväksyttävyyden arviointia, kuten eräässä tehtävänannossa
esiintynyt kehotus arvioida ’poliittisen kompromissin aikaansaamista vaiheineen’. Yhdessäkään tehtävänasettelussa tai lukiolaiselle laaditussa mallivastauksessa ei kiinnitetty huomioita lukiolaisen toiveisiin tai normeihin, vaikka
yksilön ja yhteisön normit ja tunteet vaikuttavat valintoihin ja arviointiin.
Lopputuotosta arvioitiin 33:ssa lukiolaiselle laaditussa tehtävänasettelussa tai
mallivastausesimerkissä, mutta arviointi ei tällöinkään kohdistunut argumentaatiolle tyypilliseen perusteluiden esittämiseen. Ihmisen toiminta otettiin
huomioon lähinnä tehtävien vastauksissa. Sosiaalisista ja ekonomisista asioista oli vain lyhyitä mainintoja, kuten ”paikallisten elinkeinot kärsivät”, ”ihmisen
kestämätön toiminta”.
Päätöksentekoprosessiin liittyvät seikat puuttuivat puolesta vastauksista, ja
YLU-ongelman päätöksentekoprosessia kaikkine vaiheineen ei esitelty yhdessäkään vastauksessa. Vaiheista oli vain yksittäisiä ja yleisiä mainintoja esimerkiksi haittavaikutusten vähentämisestä tai eettisten ongelmien käsittelystä.
Argumentaatiolle tyypillinen implementaatiovaihe (jälkivalinta) esiteltiin 22
vastauksessa, joissa käsiteltiin oman kaupungin ja sen kestävän elinkeinorakenteen luomista Australiaan, kehittävien suojeluratkaisujen tuottamista,
tehtävän laatimista projekteiksi, koralleista tai riutan eläimistä tehtyjen tuotteiden ostamatta jättämistä, ja listan laatimista siitä, mitä itse voi tai ei voi
käytännössä tehdä.
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Pohdinta
Millaisia käsityksiä opettajaopiskelijoilla on ekosysteemeistä, niiden ilmiöistä
sekä niihin liittyvistä YLU-ongelmista lukion biologiassa? Millaisilla YLU-ongelmia sisältävillä tehtävillä voidaan tukea opiskelijoiden argumentointitaitoja? Näillä kysymyksillä ja niitä koskevilla vastauksilla on merkitystä biologian
opetukselle, jonka tavoitteena on kehittää ja tukea korkealaatuista ajattelu- ja
toimintakykyä kestävän kehityksen näkökulmasta (vrt. Hodson 2014).
Opettajaopiskelijoiden valitsemat aiheet kohdistuivat suurimmaksi osaksi
metsä- ja vesiekosysteemeihin ja Australian luontoon. Metsäekosysteemin
valinta opetuskohteeksi tukee Nupposen, Björnin ja Kärkkäisen (2019) tutkimusta, jonka mukaan opettajaopiskelijat arvostavat metsää oppimisaiheena.
Tässä tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden ilmaisemat ekosysteemejä koskevat huolet olivat myös joiltakin osin samoja kuin Nupposen ym. tutkimuksessa
(esimerkiksi ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen).
Muita mainittuja uhkia olivat hiilinielujen väheneminen, vieraslajit uhkana
alkuperäiselle luonnolle, sukupuutot ja lajien häviämisen uhat, vesistöihin
kohdistuvat uhat ja ekosysteemikatastrofit. Kyseiset ongelmat sopivat hyvin
YLU-aiheiksi, sillä ne ovat ajankohtaisia, todellisia ongelmia (vrt. S adler 2008),
eivätkä ne loukkaa ketään yksilöllisesti tai etnisesti (vrt. Marks ym. 2010). Kuitenkaan YLU-ongelmaa ei tehtävänannoissa juurikaan määritelty, vaan se ilmeni usein viittauksena ihmisen toimintaan.
Opettajaopiskelijoiden laatimat tehtävät olivat monipuolisia aiheiltaan ja sisällöiltään. Tehtävänasettelussa ja mallivastauksissa oli myös argumentaatiota
mahdollistavia sisältöjä, vaikkakin argumentaatiolle ominaisia piirteitä kuten
päätöksentekoa ja soveltamista oli vain pienessä osassa vastauksia. Pohdintatehtävät ja niihin liittyvät mallivastaukset olivat yleisiä.
YLU-ongelma oli määritelty selvästi vain neljässä vastauksessa, vaikka tehtävä
ongelmineen oli liitetty osaksi globaaleja muutoksia ja uhkia viittä vastausta
lukuun ottamatta ja vaikka luontoaiheet tarjoavat luontevan alustan YLU-ongelmien käsittelylle (vrt. Roy 2019; Semken & Freeman 2008; Tal & Kedmi
2006). Vastauksissa painottui YLU-aiheiden tarkastelu ihmisen toiminnan
näkökulmasta, mikä olisi tarjonnut edellytykset myös argumentatiiviselle
pohdinnalle (vrt. Herman, Owens, Oertli, Zangori & Newton 2019).
Opetuksen ja oppimisen ytimessä
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Laaditut tehtävät edustivat kysymys-, pohdinta-, toteamus- ja väitetehtäviä.
Laadukkaalle argumentoinnille luontevin tehtävätyyppi on väitetehtävä, sillä se johdattelee selvimmin vastaajaa käyttämään argumentteja kysymysten
sijaan sekä tukee sisällön argumentatiivista tarkastelua (vrt. Toulmin 1958).
Yksi opettajaopiskelija oli maininnut argumentatiiviset roolit tekstissään.
Agell, Soria ja Carrión (2015) mukaan argumentatiiviset roolit tukevat mielipiteiden muodostusta, kriittistä ajattelua ja argumentaatiotaitoja.
Argumentaatiotaitoihin vaikuttavat muun muassa pohjatiedot (Chang ym.
2008). Ekologisen tiedon opettajaopiskelijat pyrkivät huomioimaan tehtäväasetteluissaan ja mallivastauksissaan. Sen sijaan yhteiskunnallista tietoa ei
juurikaan otettu huomioon. YLU-aiheista keskusteltaessa tarvitaan kuitenkin
myös yhteiskunnallista ympäristötietoa (ICEE 1997). Luonnontieteellisen ja
yhteiskunnallisen tiedon vertailu tutkittaessa esimerkiksi teknologian ja sen
kehityksen vaikutuksia ilmastoon tai ekosysteemeihin ja biodiversiteettiin
tarjoaa oivia mahdollisuuksia laajentaa ja syventää lukiolaisten käsityksiä kestävästä kehityksestä (vrt. Wals 2014). Lähes kaikkien opettajaopiskelijoiden
valitsema argumentaation muoto oli aikaisempien tutkimusten tavoin (esim.
Osborne ym. 2004) kirjallinen argumentaatio. Kuitenkin nykyisellä tietokoneavusteisen opetuksen ja sosiaalisen median aikakaudella yhteisöllisen puheeseen perustuvan argumentaation merkitys kasvaa (Telenius, Yli-Panula,
Ahtineva & Vauras 2019).
Valtaosa opettajaopiskelijoiden laatimista vastauksista edusti perinteistä kirjallista vastausta ilman argumentatiivista painotusta. Vastaukset sisälsivät
pääosin argumentaatioketjun alkuvaiheita. Tästä näkökulmasta opettajaopiskelijoiden laatimista tehtävistä vain harva tuki eksplisiittisesti argumentaatiotaitojen kehittymistä, vaikka alkuperäinen tehtävänasettelu mahdollisti ja johdattelikin siihen. Näkökulmien kirjaamista oli vain muutamassa vastauksessa.
Niin ikään argumentaation kannalta oleellinen päätöksentekoprosessi puuttui
puolesta vastauksista. Sen sijaan vastauksissa korostui implementaatiovaihe,
mikä onkin luontevaa ja YLU-ongelman käsittelyyn soveltuvaa (Eggert ym.
2006). Varsinainen oman väitteen muodostaminen ja sen kriittinen arvioiminen todisteiden ja ennakoitujen vastaväitteiden pohjalta puuttuivat suurimmasta osasta vastauksia. Tulokset osoittavat, että argumentaatioketjussa
opettajaopiskelijat tarvitsisivat tukea ilmiön ymmärrettäväksi tekemiseen,
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selityksen luomiseen, ilmiön perustelemiseen ja validointiin sekä väitteen hyväksyttävyyden arviointiin.
Nykyinen tehtäväasettelu tarjoaa kuitenkin erinomaisen lähtökohdan argumentaatiotaitojen kehittymiselle ja kriittisten kohtien tukemiselle. Tehtävänasettelussa ja mallivastauksen kuvauksessa olisi kuitenkin kerrottava selvästi
argumentaation käytöstä YLU-päätöksentekoprosessissa.
Kokonaisuutena voidaan todeta, ettei opettajaopiskelijoilla ole selvää käsitystä ekosysteemeihin ja niiden ilmiöihin liittyvistä YLU-ongelmista. Biologian
opetukseen tulisikin sisällyttää eksplisiittisesti eri ikäisten opiskelijoiden kannalta relevantteja YLU-ongelmia, joissa tarvitaan johtopäätösten tekemiseksi
luonnontieteellisiin todisteisiin perustuvaa päättelyä. Opiskelijoiden osallistamiseksi YLU-aiheista käytävään keskusteluun on tärkeää edistää heidän argumentaatiotaitojaan luonnontiedeopetuksessa, sillä argumentaatio kehittää
kriittistä ajattelua (Osborne ym. 2012).
Tehtävien asetteluissa tulisi suosia myös sellaisia tehtäviä, jotka vaativat opiskelijoiden sitoutumista keskusteluun, pohtimiseen ja väittelyyn. Esimerkiksi luonnon itseisarvo voisi olla tällainen opiskelijoita innoittava YLU-aihe
(vrt. Wilson 1992). Argumentatiiviset harjoitukset jo itsessään sosiaalistavat
opiskelijoita luonnontieteelliseen ajattelutapaan ja siten osaltaan käsittelemään YLU-aiheita. Sisällyttämällä argumentaatiotaitoja harjoittavia tehtäviä
YLU-aiheista voitaisiin tukea korkeampien ajattelutaitojen kehittymistä, mikä
on välttämätöntä lukion opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi
sekä nykyiseen ja tulevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseksi.
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rakenteen monimutkaisuus argumentaation laadun arvioinnissa

Schwarz ym. (2003, 2009)
malli

argumentaativinen vuorovaikutus
keskeistä lt-oppimisessa ja mallien
ja kokeellisten havaintojen välisen
vuorovaiktuksen vakiinnuttamisessa

laadittava argumentteja, jotka
yhteneväisiä luonnontieteilijöiden
käyttämien kanssa, keskittyy
perusteluihin ja perinteiseen empiiriseen hypoteesien testaamiseen

Lawson (2003) malli

Baker (1999, 2002, 2009)

sarja teorioita yhden teorian sijaan,
informaalin päättelyn kohdalla painotetaan johdonmukaista päättelyä

Lakatos (1970, 1978) malli

Korostaa argumentatiivisen kyvykkyyden kehittymistä sosiaalisesta
kontekstista käsin

argumentaation laadun mittaus

Toulmin (1958)

Kuhn (1991, 2013),
Jimenez-Aleixandre &
Puig (2012)

Ominaisuus / argumentaatio

Mallin laatija(t) /täydentäjät

ei mainittu

Kneupper (1978), Nussbaum (2011)
päättelyn pätevyyden analysointi

Sovellus

keskeiset ulottuvuudet kognitiivinen;
päättely, argumenttien tuottaminen
ja ilmaiseminen, episteeminen/keskusteltavan aiheen sisäinen luonto,
kielellinen/ilmaisujen valinta

väitteen laadinnassa sosiaalisen
tilanteen normit,episteeminen ja
behaviorististinen normi

argumentin pätevyys, perustelujen
lukumäärä, vasta-argumenttien
perustelujen määrä ja perustelutyypit, korkeamman tason argumentti
on abstrakti

vuorovaikutteisen oppimistilanteinen
analyysi

Kuhn (2010) käsitysten muodostaminen
oppiaineen näkökulmasta, korkeamman
tason pohdinnan edistäminen

argumentaatiokäytänteet

argumentti tarjoaa samalla kertaa se- tehokas rakenteellinen malli, mutta
lityksen ja todisteet muita selityksiä
käyttöä rajaa keskittyminen perusteluihin
vastaan
ja perinteiseen empiiriseen hypoteesien
testaamiseen

palvelee etenkin tilanteissa joissa
perustelut ja taustatuki vaikea
erottaa/havaita

lähtötieto, perustelut, varaus (väitteen paikkansa pitävyyden ilmaisu),
vasta-argumentti (ilmaisee tilanteen
väite ei tosi), tarkennukset, väite

Argumentti

Taulukko 1. Argumentaatiomalleja ja niiden ominaisuuksia

Liite 1.
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kirjoitettujen argumenttien laadun
perustelu sisällön pohjalta

arvioidaan muita malleja pidempiä
ja monimutkaisempia kirjoitettuja
argumentteja, huomio suhteelisissa, episteemisissä ja selostavissa
loppupäätelmissä sekä argumenttien välisisä linkeissä

sosiotieteellinen päättely ja päätösten teko kestävässä kehityksessä, argumentaatiossa arvot ja
periaatteet

Argumentaativinen keskustelu:
tutkiminen (kysymys), selostaminen (moraalinen kysymys),
analysointi (olennaiset argumentit),
painottaminen (argumenttien
painavuus), lähestyminen (kysymys
ja konkreetit toiminnat)

kompetenssivalmius; tiedon avaaminen, tiedon siirto, argumentointi,
argumentointi vuorovaikutuksessa
verbaalin, kuvallisen perustelun ja
numeerisen perustelun kanssa

Kulttuurinen sosiotieteellinen
ongelma, sidosryhmien näkökulmat, tieteellinen orientoituminen ja
sosiaalisesti suuntautunut näyttö,
argumentaatio ja päätöksenteko

Zohar & Nemet (2002)
malli

Kelly ja Takao (2002,
2003) malli

Eggert & Bögeholz (2006)
ESD-malli

Bolt ym. (2005, 2007)
argumentaatiomalli

Opetuksen ja oppimisen ytimessä

Kauertz ym. 2010 ESNaS
osaamismalli

Leen & Grace (2010)

tieteelliset ja sidosryhmien vastakkaiset näkemykset

ei mainittu

ei mainittu

luonnontieteelliset kuvaukset ja
argumentit

pitkiä ja monimutkaisia argumentteja

argumentti on kokonaisuus, joka
koostuu päätelmistä ja niiden perusteluista sisältäen tarkkoja tieteellisiä
perusteluja

konfliktien simulointi

ongelmaratakaisutilanteisiin sovaltuva

soveltuu hyvin sosiotieteellisten ongelmien käsittelyyn

päätösprosesseihin soveltuva

pitkien argumentaatioketjujen rakenteiden arviointi

päähuomio, miten opiskelija sisällyttää
tieteellistä tietoa argumentteihinsa, näin
selviää tieteellisten tietojen esiintymiskertojen tiheys.
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Argumentaatio perustuu bioetiikkaan

miten argumenteilla saadaan
yleisö puolelle, Belland (2016)
argumentaatioon liittyvä ajattelu,
ongelmien esittäminen omin sanoin
ajatteluketjun alussa ja kolme
muuta vaihetta

Közer-Keskin ym. (2013)
neliosainen argumentaatiomalli

Belland ym. (2007, 2015)
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väite, premissit, alaväitteet, näyttö,
argumentti koostuu useista premisseistä ja pohjauduttava näyttöihin

0 p= ei väitettä, ei perusteluja
1 p= väitettä ei perustella tai luonnontieteellisesti väärät perustelut.
2 p= väite ja yksikertainen perustelu
3 p= väite ja useira perusteluja ja
vasta-argumentteja
episteemisten kognitioiden tehostaminen, hienostuneiden episteemisten
uskomusten kehittäminen

argumentatiivisella bioetiikan koulutuksella on positiivinen vaikutus yksilöiden
kysely-, tutkimuksentekemisen-, päättely- ja päätlsentekotaitoihin ja sovellattavissa yhteiskunnassa eri aloille
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Arviointi ja päätöksenteko
* päätöksentekoprosessien
kehittäminen
* arviointiprosessi
* toimenpide aikomusten muotoileminen

Valinta

Implementaatio valitulle käytökselle/asenteelle

Päätöksentekotilanteen
identifiointi, asennevaihtoehtoja
kerryttämällä
* tiedonetsintä
* arviointiprosessi
* toimenpide aikomusten muotoileminen

Esivalinta

Jälkivalinta

Päätöksenteon metamalli

Vaihe

Implementaatio valitulle mahdollisuudelle

Arviointi ja päätöksenteko
* asiatietojen vertaaminen ottaminen
huomioon
• omat toiveet ja muiden toiveet
• yhteisön ja yhteiskunnan toiveiden
ja normien huomioiminen
* arviointi ja päätöksenteko strategioiden käyttö
* reflektiota, esimerkiksi miten on
järjestetty arviointiprosessien ja päätöksentekostrategioiden arviointi
* toimenpiteiden formulointi valitun
mahdollisuuden toteuttamisessa

Taitotilanteiden ja taitomahdollisuuksien
kerryttäminen
* relevanttien päätöksentekoprosessien
identifiointi
* ekologiset, ekonomiset ja sosiaaliset
asiatiedot
* tulokset koskien taitomahdollisuuksia

Päätöksenteko konkretisoituu kestävän kehityksen taitotehtävillä

Implementaatio mahdollisuuksiin A tai B tai C

Arviointi ja päätöksenteko
* asiatietojen vertaus ottaen huomioon
1) toiveet,
2) arvot
3) normit
* arviointi ja päätöksentekostrategioiden käyttö
* mahdolliset reflektiokysymykset
• toiveiden toteutuminen
• kriteerien tärkeys
• onko valittu mahdollisuus kaikille tyydyttävä
* mahdollisuuksien toteuttaminen

Taitotilanteet ja taitomahdollisuuksien kerryttäminen
* kohteen nykyistä tilaa koskevien tutkimusten toteuttamisen suunnittelu ja analysointi vaihtoehdot
* kohteen asiaankuuluvien ekologisten, taloudellisten
ja sosiaalisten tosiasiatietojen käsittely kaikista merkityksellisistä vaihtoehdoista ottaen huomioon oletettu
kehitys implementoinnin kautta
* taidolliset ratkaisumahdollisuudet
• optio A. kestämätön patorakennelma ja jokiveden
huono laatu (esimerkki)
• optio B. toimenpiteiden vaikutus ympäristöön
• optio C. toimenpiteiden vaikutus ihmisiin

Päätöksenteko tehtäväesimerkit

Taulukko 2. Aineenopettajaopiskelijoiden laatimien ekosysteemeihin liitettävien sosiotieteellisten tehtävien
(n=39) antama tuki lukiolaisten argumentaatioharjoituksille (Eggertin ja Bögeholzin (2006) malli muunneltuna
tämän tutkimuksen esimerkillä)
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kehittää käsityönopettajan maisteriopintoihin liittyvää Materialisointi käsityötieteessä -opintojaksoa, jossa opiskelijat (n=22) tutustuivat uudenlaiseen tapaan syventää tieteellistä ajatteluaan
materialisoinnin kautta. Ideoimme kurssille teoreettisiin ajatuskarttoihin ja
vertaispalautteeseen liittyvän opetuskerran, jossa yhdistyi käsitteellisen ja materiaalisen artefaktin vuoropuhelu. Videokuvatut vertaispalautteet koostuivat
sekä sanallisesta että materiaalisesta osuudesta. Videoaineiston fenomenografisen analyysin avulla muodostettiin käsityöpainotteisen vertaispalautteen neljä erilaista merkitystä: mukautuminen, muuntaminen, kokeileminen
ja kartuttaminen. Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että materialisoitu
vertaispalaute tuki merkittävästi opintojakson tavoitteita ja tarjoaa jatkossa
opiskelijoille ja opettajille uudenlaisen pedagogisen mallin yhteisölliseen oppimiseen ja (käsityö)tieteen materialisointiin.

Avainsanat
fenomenografia, käsityötiede, materialisointi, transmediaatio, vertaispalaute
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Materialized peer feedback in studying craft science
Abstract
The goal with this study is to analyze and develop the “Materializing in Craft
Science” course, which is a part of the master’s degree for craft teachers. In the
course, students (n=22) are introduced to a new way to extend their scholarly
thinking through materialization. We created a session for the course which
involved the use of theoretical mind maps and peer feedback, inviting conceptual
and material artefacts in a dialogue. Video-recorded peer feedback consisted
of both verbal and material elements. By undertaking a phenomenographic
analysis of the videos, the craft-based feedback was organized into four distinct
meanings: adaptation, transformation, experimentation and enrichment. The
conclusion of the study is that the materialized peer feedback provided significant
support for the goals of the course and will provide a new pedagogical model for
collaborative learning and materialization of (craft) science in the future.

Keywords
phenomenography, craft science, materialization, transmediation,
peer feedback

Opetuksen ja oppimisen ytimessä

253

Henna Lahti ja Päivi Fernström

Johdanto
Vertaispalaute on arkipäivää yliopisto-opinnoissa, ja siitä on tehty runsaasti
tutkimuksia viime vuosikymmeninä (esim. Gielen, Dochy & Onghena 2011;
van Popta, Kral, Camp, Martens & Simons 2017; Topping 1998). Oma tutkimuksemme sai alkunsa, kun ryhdyimme kehittämään käsityötieteen opetusta
ja oppimista käänteisen ajattelutavan innoittamina (ks. esim. Bangs & Frost
2016). Suunnittelimme uudenlaisen opintojakson, jossa korvasimme opiskelijoiden kirjoittamat perinteiset esseet teoreettisilla ajatuskartoilla ja niihin
linkittyvillä materiaalisilla artefakteilla (vrt. Collanus & Heinonen 2012).
Seuraavana vuonna täydensimme myös perinteistä sanallista vertaispalautetta materiaalisella tuotoksella eli pikamaterialisoinnilla. Vertaispalautteen
materialisoimisen suunnitteluun ja tekemiseen neuvottiin käyttämään aikaa
noin yksi tunti, siksi nimesimme sen etuliitteellä pika-. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville opiskelijoiden erilaiset käsitykset pikamaterialisoinnin
mahdollisuuksista osana vertaispalautetta. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui
fenomenografia, joka Anttilan (1996, 290) mukaan on tietyn ilmiön kuvaamista ihmisen siitä muodostamien käsitysten kautta.
Käsityöllisin menetelmin tehtyä tiedon materialisointia ei ole aikaisemmin
yhdistetty keskeiseksi osaksi vertaispalautetta, vaikka esimerkiksi käsityöhön
liittyvää yhteisöllistä oppimista on tutkittu ja kehitetty jo pitkään eri yliopistoissa (esim. Lahti, Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen 2003; Pöllänen &
Vartiainen 2013). Laajasti ajateltuna vertaispalaute kytkeytyy myös yhteisölliseen oppimiseen, sillä esimerkiksi Topping (2009) mainitsee vertaisarvioinnin
täydentävän muita lähestymistapoja, kuten yhteistoiminnallista oppimista.
Tutkimuksemme teoreettisessa osassa tarkastelemme vertaispalautteen luonnetta ja merkitystä eri konteksteissa ja avaamme transmediaatio-käsitteen
avulla, mikä voimavara eri merkkijärjestelmien yhdistämisessä piilee. Teoreettisessa viitekehyksessä yhdistyvät siten vertaispalautteen yhteisölliset ja
materiaaliset ulottuvuudet.

Vertaispalaute opetuksen ja oppimisen ytimessä
Vertaispalaute on osa vertaisarviointia. Vertaisarviointi voi olla summatiivista
tai formatiivista, mutta vertaispalaute nähdään yleensä oppimista tukevana
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formatiivisena arviointina (Topping 1998, 2009). Vertaispalautteiden avulla
opiskelijoiden saaman palautteen määrää on mahdollista lisätä, sillä isossa
opetusryhmässä opettajan resurssit eivät riitä yhtä välittömään ja yksilölliseen
palautteeseen kuin vertaispalaute mahdollistaa. Vertaisilta saatu palaute saatetaan kokea helpommin ymmärrettäväksi kuin opettajalta saatu palaute, sillä
opiskelijoiden ja opettajien tapa käyttää kieltä poikkeaa toisistaan. Opettajan
palaute saatetaan kokea auktoritatiivisena, kun taas vertaispalaute voi olla
avoimempaa neuvottelulle. Muun muassa näiden etujen vuoksi Topping (2009)
tulkitsi formatiivisen vertaisarvioinnin olevan yhtä hyvä tai jopa opettajien
arviointia parempi tapa nostaa opiskelumotivaatiota ja syventää oppimista.
Gielen, Dochy ja Onghena (2011) tarkensivat vielä, että vertaispalautteella on
erilainen merkitys riippuen siitä, onko kohde yhä luonnos vai jo lopullinen
versio suorituksesta.
Vertaispalautteisiin liittyvissä tutkimuksissa on tyypillisesti erilaisia vertailuasetelmia. Esimerkiksi vertaispalautteiden sisältöjä on eritelty ja vertailtu
(Harland, Wald & Randhawa 2017; Kulju 2015), opettajan ja opiskelijoiden antamia palautteita on analysoitu ja verrattu keskenään (Lahti ym. 2003; Sagun
& Demirkan 2009), ja lisäksi on tarkasteltu vertaispalautteen antamisen ja saamisen yhtäläisyyksiä ja eroja (Cho & Cho 2011; Huisman, Saab, van Driel &
van den Broek 2018). Huisman ym. (2018) saivat selville, että sekä palautteen
antaminen että saaminen paransivat akateemisesta kirjoitustehtävästä suoriutumista. Aikaisemmassa tutkimuksessa Cho ja Cho (2011) osoittivat, että
vertaispalautteen antaminen voi oppimisen kannalta olla jopa hyödyllisempää
kuin palautteen saaminen.
Samanaikainen oman työn työstäminen ja vertaispalautteen valmistelu tukevat toinen toisiaan (van Popta ym. 2017). Vertaispalautteen myötä palautteen
antajan omat taidot kehittyvät, ja palautteen antaja voi soveltaa oppimaansa
omassa työssään. Nicol (2013) esittääkin, että vertaisarvioinnin ja itsearvioin
nin yhteyttä voitaisiin tietoisesti vahvistaa. Cho ja Cho (2011) perustelevat
kirjalliseen vertaispalautteeseen liittyvää oppimista sillä, että arvioinnin kohteena olevan tuotoksen vahvuuksien ja heikkouksien selittäminen on hyödyllistä myös arvioijalle, joka itsekin on opiskelemassa kirjoittamista. Erityisen
tärkeää on oppia tarkastelemaan tekstin vahvuuksia ja heikkouksia yleisemmällä merkitystasolla eikä vain tekstiä pintapuolisesti. Tästä syystä vertaispalautteen antaminen vaatii tietoa itse ilmiöstä eikä pelkästään kirjoituksen
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erilaisten piirteiden tunnistamista. Vertaispalautteita antamalla opiskelijat
oppivat vähitellen ennakoimaan, miten yleisö tulkitsisi kirjoitusta ja mitkä tekijät vaikuttavat kirjoituksen merkityksen välittymiseen.
Laadukkaassa vertaispalautteessa ei riitä pelkkä arvioitavan kohteen ongelmakohtien tunnistaminen, vaan on osattava myös kehittää keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kuten Chi (2009) tuo esille, vertaistutorointi on sekä
vuorovaikutteista toimintaa että konstruktiivinen oppimistapahtuma, jossa
opiskelija-arvioijat kehittävät arviointikohteeseen liittyviä ideoita. Hän jakaa
osallistumisen mahdollisuudet kahteen erilaiseen keskustelutapaan, joko ohjaavaan tai yhteiseen vuoropuheluun. Edellisen taustalla on scaffolding-ajattelu eli oppimisen ohjattu tukeminen, kun taas jälkimmäinen perustuu vertaisten peräkkäisiin tai rinnakkaisiin tiedon käsittelyn ja rakentamisen vaiheisiin.
Vertaispalautteen tuotos voi siten olla hyvinkin erilaista, kuten vahvuuksien
ja heikkouksien määrittelyä, ehdotus korjaavista toimenpiteistä, omakohtaista
tulkintaa, reflektiivisiä kysymyksiä, avuntarjous tai opiskelijoiden keskinäistä
dialogia (Gielen ym. 2011).
Vertaispalautteen ei tarvitse olla pelkästään reaktiivista, vaan sitä voidaan syventää vastavuoroisuutta ja reflektiivisyyttä lisäämällä (Nicol 2013; Roscoe &
Chi 2007). Vertaispalaute onkin parhaimmillaan reflektiivisen tiedon rakentamisen katalysaattori, jolla Nicol (2013) viittaa arvioiviin päätelmiin, parannusehdotuksiin ja perustelujen tuottamiseen. Roscoe ja Chi (2007) puolestaan
määrittelevät reflektiivisen tiedon rakentamisen sisältävän uuden ja aiemman
tiedon integroimista sekä tiedon käsittelyä ja luomista. Opiskelijoita täytyy
haastaa tällaiseen monipuoliseen palautteeseen, sillä vain siten he ilmaisevat
ja artikuloivat toisilleen, mitä he asiasta tietävät ja voivat yhdessä luoda uutta
tietoa. Erityisesti perustelujen lisääminen palautteeseen osoittaa korkeatasoista reflektiivistä ajattelua. Review-tutkimuksen (van Popta ym. 2017) mukaan
perustelu voi pohjautua palautteen antajan omaan tietoon, mutta perusteluja
kannattaisi myös rakentaa tarkoituksenmukaisten teoreettisten käsitteiden
kautta.
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Transmediaatio ja vertaispalaute
Käsityöpainotteinen vertaispalaute rinnastuu transmediaatioon. Transmediaa
tiossa medioituja sisältöjä, kuten tekstejä, toteutetaan uudelleen toisen median
avulla esimerkiksi kuvataiteen keinoilla (esim. McCormick 2011; Smith, Kiili
& Kauppinen 2016). Aikaisempi tutkimus (Smith ym. 2016) osoittaa, että erilaisia genrejä yhdistelevä opintosuoritus, kuten esseen ja videon yhdistelmä,
voi monipuolistaa opiskelijoiden argumentointia ja syventää siten oppimista.
Myös käsityön ja abstraktin ajattelun yhdistäminen vahvistaa tiedon rakentelua. Nuutisen, Räisäsen ja Fernströmin (2017) tutkimuksessa opiskelijat
harjoittelivat abstraktiin käsitteeseen liittyvää materialisointia käsityötekniikoiden avulla. Kolmiulotteiset harjoitukset kasvattivat opiskelijoiden kykyä
havainnoida olemassa olevaa maailmaa, sen erilaisia mahdollisuuksia ja keksimisen kautta syntyvää muutosta.
Transmediaatiossa merkityksien kääntäminen yhdestä merkkijärjestelmästä
toiseen lisää opiskelijoiden reflektiivistä ajattelua, sillä opiskelijoiden täytyy
keksiä merkkijärjestelmien välinen yhteys, jota ei ole olemassa edeltä käsin
(Siegel 1995). Transmediaatio ja siihen liittyvä keskustelu tarjoaa mahdollisuuden analysoida tekstin rakennetta ja artikuloida tekstin osien ja kokonaisuuden suhdetta. Tämä tarkoittaa koko komposition uudelleenajattelua ja -asettelua, jotta tietty käsite voidaan välittää uuden median avulla (McCormick
2011). Omassa tutkimuksessamme transmediaatiossa yhdistyvät teoreettinen
ajatuskartta ja materiaalinen artefakti. Tutkimuksen (Niedderer 2009) mukaan luova toiminta, kuten käsityö, voi toimia menetelmänä, jonka avulla
käsityön tekijät voivat 1) selittää tutkimusongelmia, 2) analysoida monimutkaisia käsitteitä, 3) todentaa hypoteeseja, 4) jalostaa käsityötaitoja ja 5) tuottaa
materiaalista näyttöä väitteiden tueksi. Collanuksen ja Heinosen (2012) tapaan
uskomme, että käsityötieteen opiskelijoiden on helpompi ajatella ja toimia
sekä luovasti että kriittisesti, kun opiskelun painopiste on myös materiaaleissa
ja tekemisessä pelkän sanallisen argumentoinnin sijaan.
Vertaispalaute on useimmiten sanallista, joten sitä myös luokitellaan ja arvioi
daan lingvististen periaatteiden kautta. Toppingin (2009) mukaan vertais
palaute voi olla vahvistavaa, suuntaa antavaa tai korjaavaa. Myös Harland,
Wand ja Randhawa (2017) jakavat vertaispalautteen kolmeen kategoriaan: referentiaaliseen, ohjeelliseen ja ilmaisulliseen kommentointiin. Näin ollen verOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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taispalautteen merkitys muodostuu erilaisista kommenteista. Referentiaaliset
kommentit liittyvät toimituksellisiin seikkoihin, kuten sisältöön ja sen organisointiin. Ohjeelliset kommentit käsittelevät parannusehdotuksia ja työn herättämiä kysymyksiä. Ilmaisulliset kommentit tarjoavat ylistystä, kritiikkiä ja
mielipiteitä. Käsityöpainotteista vertaispalautetta ei ole aikaisemmin tutkittu,
mutta sen voisi olettaa sisältävän ainakin välillisesti edellä mainittuja piirteitä.
Clarkin (2016) tutkimusta soveltaen materialisoitua vertaispalautetta voisi myös verrata teatterimaiseen esitykseen, jonka fyysisellä näyttämöllä esitetään ja tulkitaan tuotoksia erilaisten viitekehyksien avulla. Materiaalinen
tuotos ei yksinään riitä, sillä ilman selitystä se voisi tarkoittaa mitä tahansa.
Vertaispalautteen antajan eli esityksen tekijän täytyykin luoda tulkinnallinen
viitekehys, jonka avulla eri elementtien ja näkökulmien yhteys tuotokseen selviää. Tutkimuksessamme palautteen antaja esittelee pikamaterialisoinnin ja
luo sille selityksen. Sanallisen vertaispalautteen rinnalla pikamaterialisointi
on enemmän kuin pelkkä artefakti ja toisaalta myös vertaispalaute enemmän
kuin pelkkä verbaalinen palaute (vrt. Clark 2016). Tutkimuksen tavoitteena
onkin vastata kysymykseen: Miten opiskelijat käsitteellistävät pikamaterialisoinnin osana vertaispalautetta?

Tutkimuskonteksti ja menetelmä
Materialisointi käsityötieteessä -opintojakso (5 op) toteutettiin syksyllä 2019
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa osana käsityötieteen syventäviä opintoja. Opintojakson tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijat
uudenlaiseen tapaan syventää tieteellistä ajatteluaan materialisoinnin kautta,
soveltaa ja kehittää käsityötaitoa valitun käsitteen tai teeman työstämisessä
sekä ymmärtää käsitteellisen ja materiaalisen artefaktin vuoropuhelua. Ensimmäisen toteutusvuoden kokemusten perusteella opintojaksoa pyrittiin
kehittämään yhteisöllisemmäksi, ja transmediaation idea liitettiin lopullisen
kurssityön lisäksi myös vertaispalautteeseen. Opintojakso koostui 26 lähiopetustunnista, jotka jakautuivat seitsemään erilliseen sessioon. Johdanto
luentojen aikana käsiteltiin kurssin teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia
kirjallisuuden ja esimerkkien (esim. Adamson 2007; Kouhia 2015; Nimkulrat
2012) avulla.
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Yhteisopettajuus mahdollisti uudenlaisia ratkaisuja ryhmäopetukseen, sillä
opiskelijoiden (n=22) oli mahdollista järjestäytyä kurssin aikana sekä rinnakkaissessioihin että yhteissessioihin. Vertaispalautteen antajat ja saajat arvottiin
siten, että palautetta annettiin toisessa rinnakkaissessiossa käsitellylle työlle
pelkästään verkossa olevan teoreettisen ajatuskartan perusteella. Näin voitiin
varmistaa, että vertaispalaute perustui nimenomaan ajatuskarttaan eikä esimerkiksi suulliseen viestintään. Ajatuskartan teoreettisella painotuksella korostettiin yhtymäkohtia käsite- ja argumenttikarttoihin (ks. Davies 2011), sillä
ajatuskartat eivät koostuneet vain käsitteiden välisistä mielleyhtymistä vaan
myös niiden välisistä suhteista. Teoreettisen ajatuskartan rakentaminen lähti
kysymyksestä, johon etsittiin vastausta. Kysymykset olivat hyvin yksilöllisiä,
esimerkiksi Miten voisimme arjessamme kuluttaa ja käyttää erilaisia tuotteita ja materiaaleja vastuullisemmin ja kestävämmin? ja Miten materialisointi
mahdollistaa ajelehtimisen fyysisen visualisoinnin? Karttatyöskentelyn tavoitteena oli lisätä ymmärrystä itse käsitteistä ja niiden välisistä monimutkaisista
suhteista tukemalla epälineaarista ja kuvallis-sanallista esitystapaa. Ajatuskartan esitysmuodon tekijä oli voinut valita itse, joten niitä oli toteutettu hyvinkin erilaisilla sovelluksilla, kuten Prezin tai Instagramin avulla.
Tutkimusaineistona oli neljän tunnin vertaispalautekerran videotallenne. Jokaiselle vertaispalautteelle oli varattu aikaa noin viisi minuuttia, jonka aikana
palautteen antajan tuli esitellä pikamaterialisointi ja luoda sille selitys. Jokaisen palautteen jälkeen oli mahdollisuus lyhyeen keskusteluun. Vertaispalaute
koettiin merkittävänä tilaisuutena, sillä kaikki opiskelijat olivat paikalla antamassa ja saamassa palautetta.
Videoaineiston analyysi toteutettiin ATLAS.ti-analyysiohjelmalla fenomenografista tutkimusmenetelmää soveltaen. Fenomenografisella otteella on tutkittu aikaisemminkin vertaispalautetta (McLean, Bond & Nicholson 2015),
mutta aikaisemmassa tutkimuksessa näkökulmana oli palautteen saajien käsitykset eikä palautteen antajan näkökulma. Martonin ja Pongin (2005) mukaan
käsitysten analysoinnissa on kaksi toisiinsa kietoutunutta näkökulmaa: strukturaaliset näkökulmat esittävät yhdistelmän piirteistä, joihin huomio on kohdistettu, kun taas referentiaaliset näkökulmat ilmaisevat käsitteellistettävän
kohteen kokonaismerkityksen. Oma analyysimme eteni vertaispalautteiden
sisällöllisten piirteiden kautta niiden merkityksiin:
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1.
2.
3.
4.
5.

Videoaineiston segmentointi ja kuvailu tiivistetysti.
Tiivistelmien sisällöllisten piirteiden vertailu.
Ajatuskarttojen merkityskategorioiden muodostaminen.
Vertaispalautteen merkityskategorioiden muodostaminen.
Kategorioiden tarkastelu matriisin avulla.

Aluksi fenomenografisessa analyysissa eriteltiin vertaispalautteiden strukturaaliset elementit, kuten ajatuskarttaan ja käsityötekniikkaan liittyvät maininnat. Vertaispalautetta ei litteroitu, vaan se segmentoitiin ajatuskokonaisuuksiksi, joille laadittiin tiivistetty kuvaus ATLAS.tin Quatation-työkalun avulla.
Näitä tiivistelmiä vertaamalla löydettiin eroja ja yhtäläisyyksiä palautteen
antajien käsityksissä ajatuskarttojen merkityksistä. Ajatuskartalle muodostui
kolme erilaista merkitystä, sillä se vaikutti käsityöpainotteisessa vertaispalautteessa 1) tekniikkalähteenä, 2) idealähteenä tai 3) teoreettisena lähteenä. Kussakin vertaispalautteessa ilmeni selkeästi vain yksi kolmesta merkityksestä,
joten kategoriat ovat toisensa poissulkevia. Referentiaalista näkökulmaa syvennettiin teoriaohjaavan analyysin avulla. Aikaisempia tutkimuksia (Nicol
2013; Roscoe ym. 2007) soveltaen luotiin neljä yleisemmän tason kategoriaa,
jotka muodostivat neljä erilaista materialisoidun vertaispalautteen tyyppiä:
1) mukautuminen, 2) muuntaminen, 3) kokeileminen ja 4) kartuttaminen.
Tämän jälkeen kaikki vertaispalautteet luokiteltiin matriisiin ja vertaispalautteen erilaisia merkityksiä kuvattiin kolmen esimerkin avulla. Esimerkkeihin
on kokonaiskuvan luomiseksi liitetty materiaalia teoreettisista ajatuskartoista
ja kurssireflektioista.

Tutkimustulokset
Ajatuskarttoihin liittyvä sanallinen vertaispalaute oli pääosin positiivista sekä
keskeisiä käsitteitä, teemoja ja kysymyksiä referoivaa. Vain neljä opiskelijaa
teki kriittisiä huomioita siitä, että teoreettinen ajatuskartta oli joko epäselvä
tai siitä puuttui keskeistä tietoa. Pääosin palautteen antajat tukeutuvat yleistietoonsa eivätkä hankkineet syventävää tietoa vertaispalautteen tueksi. Kolme opiskelijaa kuitenkin mainitsi hankkineensa lisätietoa vertaispalautteen
tueksi tutustumalla tarkemmin tiettyyn kontekstiin, teoriaan tai aikakauteen.
Seitsemässä vertaispalautteessa mainittiin myös muita taustatietolähteitä, ku-
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ten alan tutkija ja aikaisempi käsityötieteen kurssi, joita oli hyödynnetty vertaispalautteessa.
Vertaispalautteen hetkellä 14 ajatuskarttaa sisälsi jo täsmällistä tietoa kurssityöhön liittyvästä materialisoinnista, kun taas kahdeksassa ajatuskartassa oli
vasta alustavia ajatuksia tulevasta materialisoinnista. Palautteen antaja saattoi
siten halutessaan tukeutua tekijän esittämään materialisointi-ideaan omassa
pikamaterialisoinnissaan. Pikamaterialisointiin oli valittu runsaasti erilaisia
tekniikoita, joista kirjontaa esiintyi eniten:
•
•
•
•
•
•
•

kirjonta (n=5)
paperiteos (maalaukset, paperinukke; n=4)
neulonta (n=3)
huovutus (n=2)
luonnonmateriaalit (olkityö/siementyö; n=2)
digitaalinen työ (video/e-kollaasi; n=2)
muut (ryijy/esinekollaasi/muovityö/runo; n=4).

Pikamaterialisointiin oli ohjeistettu käyttämään aikaa noin tunti, mikä ohjasi
opiskelijoita valitsemaan joko nopeita tekniikoita tai tekemään pienen kokeilun (esim. ryijy). Vertaispalautteessa tietyt käsityötekniikat, kuten kudonta,
mainittiin liian hitaina pikamaterialisointiin. Yli puolet palautteen antajista
mainitsi erilaisten resurssien yhteyden pikamaterialisointiin. Aikaresurssi
koettiin yleisesti rajoitteena, mutta se saatettiin myös ylittää tietoisesti. Omat
materiaali- ja työvälineresurssit mainittiin pääosin rajoitteina, mutta oma materiaalivarasto oli saattanut myös edesauttaa oivallusten syntyä.
Ajatuskartan merkitys pikamaterialisoinnissa tuli esille kolmella eri tavalla.
Kuudessa vertaispalautteessa ajatuskartta ilmeni tekniikkalähteenä, yhdeksän opiskelijaa käytti ajatuskarttaa idealähteenä, ja seitsemässä vertaispalautteessa ajatuskartta painottui teoreettisena lähteenä. Tekniikkalähtöisyydessä
korostui vahva yhteys ajatuskartassa mainittuun käsityötekniikkaan ja kyseisellä tekniikalla toteutettavaan materialisointiin. Idealähtöisyys sen sijaan
kytkeytyi oivallukseen, miten ajatuskartasta poikkeavalla käsityötekniikalla
voisi kuvata vertaispalautteen kohteena olevaa ilmiötä. Teorialähtöisyydessä
painopiste oli edellisiä vahvemmin ilmiön sanallisessa käsitteellistämisessä,
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jonka rinnalla pikamaterialisointi ei näyttäytynyt niinkään ideana vaan argumenttina.
Materialisoitu vertaispalaute käsitettiin neljällä eri tavalla: 1) mukautumisena, 2) muuntamisena, 3) kokeilemisena ja 4) kartuttamisena. Mukautumisessa
pysyttiin mahdollisimman uskollisena ajatuskartassa kuvatulle asetelmalle.
Koska mukautumisen kautta ikään kuin luotiin toisintoja kohteesta, pikamaterialisointi ei näissä tapauksissa juurikaan tuottanut lisäarvoa palautteen saajille. Sen sijaan muuntamiselle oli tyypillistä, että palautteen antaja otti työhön
erilaisen perspektiivin kuin itse sen tekijä. Tyypillisesti ilmiötä tarkasteltiin
eri kontekstissa kuin ajatuskartassa oli mainittu. Osa opiskelijoista saattoi valita pikamaterialisointiin saman tekniikan, jota käytti omassa kurssityössään.
Asian käsittely useammasta eri näkökulmasta tai eri tekniikoilla auttoi opiskelijoita yhdistämään uusia käsitteitä siihen, mitä he jo tiesivät. Kokeilemiseen
liittyvällä lähestymistavalla palautteen antaja pyrki esimerkiksi selvittämään,
miten jokin asia onnistuu tai miltä se tuntuu. Vertaispalaute välitti siten kokemusperäistä tietoa palautteen saajalle. Kartuttava vertaispalaute toi monipuolisesti esille ilmiön eri piirteitä, minkä johdosta palautteen saaja sai runsaasti
eväitä aiheen jatkokäsittelyä varten.
Analyysin lopuksi aikaisemmin mainitut merkityskategoriat kuvattiin kategoriajärjestelmänä (ks. taulukko 1), jossa on nähtävissä tutkimustulokset
tiivistetyssä muodossa. Taulukko osoittaa, että jos vertaispalautteessa ajatuskartta toimi tekniikkalähteenä, päädyttiin kaikissa tapauksissa mukautumisen tasolle. Vertaispalautteen antaja pyrki ikään kuin jäljittelemään tulevaa
materialisointia ajatuskartassa olevan informaation avulla. Tällöin vertaispalautteessa painottui pikamaterialisoinnin kautta hankittu kokemustieto ja sen
jakaminen palautetilaisuudessa. Jos vertaispalautteen antaja piti saamaansa
ajatuskarttaa idealähteenä, saavutettiin vertaispalautteessa muuntamisen, kokeilemisen tai kartuttamisen taso. Tällöin vertaispalautteessa korostui vahvemmin propositionaalisen tiedon ja kokemustiedon vuoropuhelu. Persoonallinen pikamaterialisointi avasi uusia näkökulmia ajatuskarttaan ja vahvisti
siten vuoropuhelua palautteen antajan ja saajan välillä. Teoreettisessa näkökulmassa vertaispalautteissa korostui enemmän teoreettinen kuin materiaalinen näkökulma ja pikamaterialisointi esiteltiin usein oman selityksen loppukaneettina. Taulukossa 1 esitetään erilaisten palautteiden määrät ja tiedon
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rakentamisen painopisteet. Näin myös havainnollistetaan erilaisia käsityksiä
pikamaterialisoinnista osana vertaispalautetta.
Taulukko 1. Yhteenveto kategorioiden välisistä yhteyksistä
Ajatuskartta tek- Ajatuskartta
niikkalähteenä
idealähteenä
(n=6)
(n=9)
Mukautuminen n=6
(n=8)
Arviointikohteen mukaisen
käsityötekniikan
ja asetelman
noudattaminen

Ajatuskartta
teoreettisena
lähteenä (n=7)
n=2
Ilmiön teoreettisen tausta-ajatuksen
ymmärtäminen
pikamaterialisoinnin kautta

Muuntaminen
(n=5)

n=3
Selittäminen
omanlaisen
käsityötekniikan
avulla

n=2
Teoreettisen
käsitteen tulkinta
omasta perspektiivistä käsin

Kokeileminen
(n=5)

n=4
Uudenlaisen
kokeilun ideointi
ja kokemuksen
välittäminen

n=1
Teoreettisen
käsitteen materiaalisen ulottuvuuden tavoittelu
kokeilemalla

Kartuttaminen
(n=4)

n=2
Moniulotteisen
vertaispalautteen
rakentaminen
käsityön avulla

n=2
Teoreettisen viitekehyksen uudenlainen tulkinta
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Esimerkki: Mukautuminen (ajatuskartta tekniikkalähteenä)
Opiskelijan aiheena oli käsityöflow matkapuhelimen käytön sijaan. Teoreettinen ajatuskartta sisälsi kolme kysymystä kurssityön lähtökohdaksi: 1) Voivatko käsityöt korvata puhelimen käytön matkatekemisenä? 2) Miten käsityöflow:hun voi päästä ~20 minuutin matkan aikana? ja 3) Vaikuttaako muiden
ihmisten läsnäolo käsityöflow:hun? Innoittajana kurssityöhön toimi muun
muassa Ojalan, Karppisen ja Syrjäläisen (2018) artikkeli Towards making sense of self through emotional experiences in craft-art. Artikkelissa käsityötä ja
flow-käsitettä lähestytään keskittymisen, vaivannäön ja mielenkiintoisen tekemisen kautta.
Opiskelija valitsi käsityötekniikaksi ryijymaalauksen, joka oli hänelle uusi
tekniikka. Käsityön oli määrä korvata tarkoitukseton puhelimen käyttö opiskeluun, töihin tai harrastuksiin matkatessa. Ryijymaalauksessa oli tarkoitus
käyttää eri väristä villalankaa riippuen siitä, minkä kulkuvälineen kyydissä
kulloinkin oli: 1) sininen = bussi, 2) oranssi = metro ja 3) vihreä = raitiovaunu.
Vertaispalaute edustaa mukautumista, jossa ajatuskartta toimi tekniikkalähteenä. Vertaispalautteen antaja korosti, että hänen oli henkilökohtaisesti vähän
hankala hypätä [pikamaterialisointiin], koska mun tulee aina liikkuvissa ajoneuvoissa huono olo. Mä en pysty katsomaan puhelinta, enkä myöskään pysty
oikeastaan tekemään käsitöitä, koska mun täytyy katsoa vaan suoraan eteenpäin ja sen takia tämä mun materialisointi on erittäin pieni. Mä jouduin tekemään tosi pienissä pätkissä. Sininen kuvas bussissa oloa ja vihreä oli ratikassa.
Tää oli mun erään päivän työmatka.
Vaikka vertaispalaute oli ikään kuin alkuperäisen idean jäljittelyä, palautteen saaja piti vertaispalautetta tärkeänä. Hänen konseptinsa oli koettu niin
mielenkiintoiseksi, että palautteen antaja oli halunnut kokeilla tekniikkaa
matkapahoinvoinnistaan huolimatta. Kuvio 1 esittää rinnakkain sekä vertaispalautteen pikamaterialisoinnin että lopulliseen kurssityöhön kuuluvan materialisoinnin.
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Kuvio 1. Ryijymaalauksella tehty materialisointi aiheesta ”Käsityöflow
matkapuhelimen sijaan” ja vertaispalautteeseen liittynyt pikamaterialisointi.
Esimerkki: Kokeileminen (ajatuskartta idealähteenä)
Tämän esimerkin teoreettinen lähtökohta oli pukeutumisidentiteetti ja siihen liittyvät eri näkökulmat. Yhtenä keskeisenä näkökulmana oli itse tehtyjen vaatteiden yhteys identiteettiin, mitä Martindale ja McKinney (2018) ovat
tutkineet ja raportoineet artikkelissaan Self-sewn identity: How female home
sewers use garment sewing to control self-presentation. Artikkelissa tuodaan
esille itse ommeltujen vaatteiden eroja valmisvaatteisiin verrattuna ja oman
vaatteensa tekijälle syntyvää auktoriteettia pukeutumisensa suhteen. Teoreettisen tarkastelun rinnalla opiskelija tutki oman vaatekaappinsa sisältöä etsien
yhteyksiä lukemaansa. Reflektiossaan hän kuvaa kurssin aikana löytäneensä
uusia näkökulmia ajatteluun ja pohdintaan siitä, millainen pukeutuja olen
ja millaiset asiat siihen vaikuttavat. /.../ Se mikä lopullinen fyysinen materialisointi tulee olemaan, elää kurssin aikana ja saa lopullisen muotonsa tiedon
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lisääntyessä ja vertaispalautteen aikana. Kuviossa 2 on opiskelijan luonnostelema ajatuskartta ennen vertaispalautetta. Kirjallisuus oli tässä vaiheessa
vielä lähdeluettelon muodossa, mutta lopullisessa teoreettisessa ajatuskartassa
kirjallisuus oli jäsennetty eri osa-alueisiin. Osa opiskelijoista eteni työssään
nopeammin, ja heidän työnsä oli jo pidemmällä vertaispalautteen aikana.
Vertaispalautetta oli kuitenkin tarkoitus antaa jo luonnosvaiheessa, sillä näin
voitiin tarjota apua työn jatkokehittelyyn. Vertaispalautteen antaja kertoi pikamaterialisoinnistaan näin:
Mulle tuli heti mieleen, kun mä katsoin sitä sun mind mapia, että mä haluaisin tehdä vaateinventaarion ja millaisia ovat minun [vaate]kokonaisuuteni sellaisissa normaaleissa tilanteissa ja muissa erilaisissa [tilanteissa]. Olisin itse halunnut ruveta piirteleen, mutta mulla olis menny siihen
ikuisuus. Niin mä päätin, että Pinterest toimii suht samalla tavalla, se ei oo
ihan sama, mutta se on paljon nopeampi, niin pysty tekeen sillä. Mä lähdin
tekeen Pinterestillä silleen, mitä mä oikeesti käytän vaatteita ja värejä ja
mitä sinne mun vaatekaappiin kuuluu.

Kuvio 2. Teoreettisen ajatuskartan luonnos ennen vertaispalautetta.
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Kuvio 3. Vertaispalautetta tukeva pikamaterialisointi.
Tämä vertaispalaute on esimerkki uudenlaisen kokeilun ideoinnista ja kokeiluun liittyvän kokemuksen välittämisestä. Tällaiselle vertaispalautteelle oli
tyypillistä se, että palautteen antaja ryhtyi kokeilemaan jotakin itselleen uutta
käsityötekniikkaa tai lähestymistapaa ajatuskartan innoittamana. Tässä esimerkissä pikamaterialisointi (ks. kuvio 3) ja siihen liittyvä selitys kohdistuivat palautteen saajan esittämiin kysymyksiin: Millaisia vaatteita minulla on ja
miksi teen tiettyjä pukeutumiseen liittyviä valintoja? Miten valittu vaate vaikuttaa hyvään oloon ja itsetuntoon? Mitä materiaalia ja värejä käytän ja miksi?
Tuoko jokin tietty ominaisuus vaatteeseen sen, miksi se saa olon hyväksi? Miten vaatteen muoto vaikuttaa siihen, millaiseksi itsensä tuntee ja minkälaisen
kuvan itsestä haluaa välittää muille?
Vertaispalautteessa teoreettisen ajatuskartan merkitys korostui idealähteenä,
sillä palautteen antaja oli selvästi innostunut ja inspiroitunut ajatuskartan
käynnistämästä ideointiprosessista ja uudenlaisesta kokemuksesta. Vertaispalautteeseen liittyvä kollaasimainen materialisointi välittyi palautteen saajalle
ja osaltaan vaikutti siihen, että palautteen saaja päätyi yhden vaatteen toteuttamisen sijasta vaatekokoelmaan (ks. kuvio 4) osana kurssityötään. Minivaatteiden avulla opiskelija onnistui kiteyttämään pukeutumisidentiteettinsä ja
pohtimaan, millaisia arvoja vaatteet välittävät ja miten yksilöllisyys ja käsillä tekeminen hänen pukeutumisessaan ilmenevät. Reflektiossa hän tiivistää
transmediaation seuraavasti:
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[Pienoismallien avulla] sain itselleni konkreettisesti näkyviin sen, millaisista elementeistä vaatekaappini kulmakivet rakentuvat. Tutkimusten avulla
pystyin jäsentämään materialisointia ja ymmärrys tieteen ja käytännön
tekemisen yhdistämisestä lisääntyi. Pystyin tieteen avulla sanallistamaan
sen, mikä on ollut näkyvillä pukeutumisessani hiljaisena tietona.

Kuvio 4. Palautteen saajan oma materialisointi vertaispalautteen jälkeen.
Esimerkki: Kartuttaminen (ajatuskartta teoreettisena lähteenä)
Tämän vertaispalautteen kohteena ollut kurssityö pohjautui kulttuurisesti
merkittävien tuotteiden merkityksiin (esim. Evans, Twigger Holroyd, Walker,
Cassidy & Jung 2018). Opiskelija tarkasteli, kuinka historian lisäksi perintei268
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sistä tuotteista välittyy yhteisesti hyväksyttyjä kulttuurisia ja kestävään kehitykseen liittyviä puolia. Teoreettisessa ajatuskartassa opiskelija pohti kirjallisuuden (Evans ym. 2018, 344–349) kautta:
Historia antaa usein lähtökohdan suunnittelulle, sitä ei vain tule ajatelleeksi. Kulttuurimme ja perinteet muokkaavat tuotteita paikallisesti. Kun
menemme tarpeeksi kauas historiassa, eri kulttuureista löytyy yhtäläisyyksiä. Kulttuurien juurista Jäämies Ötzillä ja suomalaisilla on yhteistä
tulenteko ja siinä käytetyt välineet. Taulakäävällä on muita mielenkiintoisia ominaisuuksia, joita tutkimalla voidaan suunnitella uusi tuote kestävän periaatteen mukaisilla arvoilla. Taulakäävän valmistuksessa käytetään perinteisiä tapoja ja otetaan selvää jo unohtuneista taidoista, joita
tuotteen muokkauksessa tarvitaan.
Opiskelijan tutkimuskysymykseksi tarkentui: Miten muinaisihminen [Ötzi]
voi innostaa tulevaisuuden tuotteen suunnitteluun? Opiskelija lähti tutkimaan
ja kehittämään taulakäävän käyttömahdollisuuksia jalkineiden pohjallisina.
Taulan tekemiseen liittyviä vieraskielisiä ohjeita kyllä löytyi, mutta esimerkiksi romaniankielisen materiaalin tulkinnassa oli omat haasteensa. Teoreettisen
ajatuskartan ja taulakääpään liittyvän informaation pohjalta tehty vertaispalaute toi materiaaliteknologisesti painottuneeseen viitekehykseen uuden näkökulman:
Mä ajattelin niin, että silloin kun Ötzi on elänyt, niin silloin asiat on tehty
jonkin tarkoituksen mukaan eikä oo ollu sellaisia koriste-esineitä tai sellaisia mitkä rauhottais /.../ Kun kaikki ne esineet, jota sillä Ötzillä oli mukana, niin oli jokin käyttötarkoitus, niin sitten mä tein tän mun materialisoinnin, mitä luonnosta löytyy materiaaleja ja vois rauhoittaa vähäsen.
Niin mulla on tällainen tuulikello, jossa on tällainen ääni, pyökin siemeniä
ja sitten se siemenkota.
Vertaispalautteen jälkeen syntyi luontevasti keskustelua muinaisihmisten
kulttuurista ja musiikin roolista siinä. Vertaispalautteen saaja esitti kiitokset
erilaisesta tavasta katsoa asiaa, sillä käytännöllisten esineiden rinnalla olisi
ehkäpä voinut olla muunlaisiakin esineitä. Tämä vertaispalaute pikamaterialisointeineen (ks. kuvio 5) edustaa kartuttamista, jossa painopiste on teoreettisen viitekehyksen uudenlaisessa tulkinnassa.
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Kuvio 5. Pikamaterialisointina tehty tuulikello seinällä. Edessä kurssityöhön
liittyvä kokoelma.

Materialisoitu vertaispalaute oppimisen tukena
Tutkimuksemme perusteella käsityö voi rikastaa sellaisia opetustilanteita,
jotka perinteisesti rakentuvat sanallisen vuorovaikutuksen ja visuaalisen esitystekniikan varaan. Vertaispalautteessa käsityöllä voi olla keskeinen rooli
kommunikatiivisena resurssina ja tiedon välittäjänä. Transmediaatiossa materiaalinen ja sanallinen tuotos sekä tukevat toisiaan että tuottavat yhdessä
erityistä lisäarvoa. Erilaisia genrejä vapaasti yhdistelevä opiskelija kehittää
todennäköisesti kyvyn liikkua erilaisissa harjoituksissa esteettömästi lajista toiseen ja vahvistaa siten argumentointitaitojaan (Smith ym. 2016). Tässä
tutkimuksessa tuli esille, että osa vertaispalautteista pohjautui vahvemmin
ideointiin ja osa argumentointiin. Tällä seikalla on yhteys siihen, rakensiko
opiskelija vertaispalautteensa enemmän käsityön vai käsitteen kautta.
Toppingin (1998, 254) mukaan vertaispalautteeseen liittyy interrogatiivinen
lähestymistapa, jossa osuvalla kysymyksenasettelulla voidaan syventää oppimista. Tässä tutkimuksessa pikamaterialisointi kytkeytyi luontevasti osaksi
kysymyksenasettelua ja selittämistä eikä vertaispalaute jäänyt pelkän tiedon
toistamisen ja yhteenvetojen tekemisen varaan. Selittämisen avulla vertais
palautteessa yhdistetään kysymyksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja periaat270
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teita sekä kehitetään uusia ideoita ja päätelmiä. Vertaispalautteessa ei ole syytä
tyytyä pelkästään reaktiiviseen toimintatapaan, vaan vertaispalaute voidaan
nähdä myös reflektiivisenä toimintana ja tiedon rakentamisena (Nicol 2013).
Materialisointi siirtää luontevasti painopisteen tiedon jakamisesta tiedon rakenteluun. Tässä tutkimuksessa palautteen antajat ja saajat työskentelivät yhdessä parantaakseen vastauksia ja selityksiä teoreettisessa ajatuskartassa asetettuihin kysymyksiin. Chin (2009) tutkimukseen peilaten vertaispalaute oli
pikemmin yhteiskehittelyä kuin ohjaavaa vuoropuhelua. Kurssille syntyi vertaispalautteen ja pikamaterialisoinnin avulla joko peräkkäisiä tai rinnakkaisia tiedon käsittelyn ja rakentamisen vaiheita. Pikamaterialisoinnissa kaikki
opiskelijat muokkasivat itse materiaalisen artefaktin osaksi palautetta eivätkä
päätyneet esimerkiksi olemassa olevien käsitöiden kierrättämiseen.
Sagun ja Demirkan (2009) tutkivat vertaispalautetta arkkitehtuuriopinnoissa
ja saivat selville, että sekä opettajan että toisten opiskelijoiden antama palaute
painottui enemmän ratkaisu- kuin ongelma-avaruuteen ja erityisesti ratkaisun hylkäämistä esiintyi enemmän kuin vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämistä. Sen sijaan omassa tutkimuksessamme materialisoitu vertaispalaute ei
sisältänyt lainkaan jo esitettyjen ideoiden hylkäämistä vaan kohdistui arvioin
nin kohteena olevien ideoiden variointiin ja kehittelyyn. Voidaankin puhua
merkityksenannosta sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla (vrt. Cho &
Cho 2011), jossa vertaispalaute tuo esille vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tutkimuskysymyksen kannalta oleellista tietoa. Suurin osa vertaispalautteen antajista
tukeutui joko yleistietoon tai jo aikaisemmin hankkimaansa lisätietoon aiheesta. Osa opiskelijoista toi esille seikkoja, joissa vertaispalautteen suunnittelu ja toteuttaminen oli edellyttänyt teoreettisen ajatuskartan ulkopuolisia
lisäselvityksiä.
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Kuvio 6. Vertaispalautteen antamisen prosessimalli (sovellettu van Popta ym.
2017, 33). Mallin taustalla kirjontatekniikalla toteutettu pikamaterialisointi
(opiskelijatyö, 2019).
Virtuaalisesta vertaispalautteesta tehty review-tutkimus (van Popta ym. 2017)
kokoaa yhteen vertaispalautteen prosessimaiset piirteet ja vertaispalautteen
hyödyt palautteen antajalle. Kuvio 6 on muokattu alkuperäisestä mallista
tutkimustulostemme pohjalta. Materialisoidusta vertaispalautteesta voidaan
hyötyä eri tavoin: se mahdollistaa reflektoivan ajattelutavan sekä palautteen
antajalle että sen saajalle, aiemman tietämyksen pohjalle rakentamisen, argumentointitaitojen kehittämisen ja päätelmien tekemisen (vrt. Roscoe ym.
2007). Lisäksi materialisoiminen voi parantaa mahdollisuuksia löytää erilaisia
ratkaisuja teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä.
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Käsityöhön liittyvät vahvasti emotionaaliset ulottuvuudet (Kouhia 2015; Nuutinen ym. 2017). Näin ollen materialisoidussa vertaispalautteessa voivat tulla
esille sekä tiedolliset että affektiiviset ulottuvuudet, joiden molempien tiedetään vaikuttavan vertaisarviointiprosessin tuloksiin ja merkityksiin. Yleensä
vertaispalautteisiin liittyvissä tutkimuksissa, kuten van Poptan ym. (2017)
prosessimallissa, korostetaan kognitiivisia prosesseja, jolloin kehollinen ajattelu jää kokonaan varjoon.
Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa pelkän lopputuloksen arvioiminen ei riitä,
vaan arvioinnin kohteena on oltava koko prosessi, jolla tulokseen on päästy
(Gielen ym. 2011). Teoreettinen ajatuskartta voidaankin ajatella matkakertomuksena, joka ei esitä pelkästään lopullista tulosta vaan myös erilaisia reittejä
siihen. Vertaispalautteen antaja voi suunnistaa tällä kartalla ja täydentää sitä
transmediaation mahdollistavilla tavoilla. Teoreettisen ajatuskartan luonnokseen kohdistunut vertaispalaute voi saatella prosessia eteenpäin ja auttaa palautteen saajaa terävöittämään omaa näkökulmaansa.

Johtopäätökset ja kehitysideat
Tutkimuksemme perusteella voimme todeta, että materialisoitu vertaispalaute
tuki erityisesti opintojakson kolmatta tavoitetta eli käsitteellisen ja materiaalisen artefaktin vuoropuhelun ymmärtämistä. Pikamaterialisointi tarjosi mahdollisuuden transmediaatioon teoreettisen ajatuskartan ja käsityöpainotteisen
vertaispalautteen välillä. Näin tiettyjä teoreettisia käsitteitä voitiin tarkastella
uudella tavalla eri ilmaisumuotojen avulla. Tällaista lähestymistapaa voidaan
hyödyntää yhteisöllisen oppimisen ja (käsityö)tieteen materialisoinnin kehittämisessä.
Vertaispalautteen kehittämiseen liittyviä ideoita on syntynyt tutkimuksen aikana. Vertaispalauteprosessia voisi ohjeistaa tarkemmin erilaisilla kysymyksillä, jotta opiskelijat vielä syvemmin keskittyisivät palautteen antamiseen ja
sen vastaanottamiseen. Esimerkiksi Nicol (2013) esittää arviointiversion, jossa ensin olisi tekijän oma itsearviointi ja sen jälkeen hän muotoilisi vertaispalautetta ohjaavia kysymyksiä palautteen antajalle. Roscoen ja Chin (2007)
mukaan kysymysten ei tulisi kohdistua pelkästään perustietoihin, sillä vain
päättelyä vaativat kysymykset tukevat tiedon rakentamista. Ehkä palautteen
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antajan olisi siten helpompi esittää mahdollisia vasta-argumentteja tai lisäyksiä teoreettiseen ajatuskarttaan. Lähestymistapaa olisi hyvä laajentaa vielä siten, että vertaispalautettakin kommentoidaan. Näin opiskelijoiden arviointitaidot kehittyvät vähitellen ja he oppivat kiinnittämään huomiota keskeisiin
seikkoihin.
Topping (2009) ohjeistaa ottamaan opiskelijat mukaan arviointiperusteiden
kehittämiseen ja selkeyttämiseen. Hänen mukaansa opiskelijoiden ahdistus
arviointia kohtaan vähenee ja he voivat tuntea omistajuutta arviointiperusteisiin, vaikka he olisivat keksineet jotain samanlaista kuin mitä opettaja olisi heille joka tapauksessa antanut. Lisäksi Cho ja Cho (2011) korostavat, että
ohjaajat voivat tarjota opiskelijoille arviointimallin, joka ohjaa opiskelijoita
arvioijina keskittymään mikro- ja makrotason merkityksiin pikemminkin
kuin tekstin pintaominaisuuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset ja erityisesti
taulukko 1 ja kuvio 6 voisivat auttaa palautteiden antajia oman näkökulman
etsimisessä. Nicol (2013) toteaa, että vertaispalaute vapauttaa opettajan resursseja rutiininomaisesta palautteen annosta arviointimenetelmien kehittämiseen ja opettaja voi siten keskittyä auttamaan opiskelijoita harjaannuttamaan
omia arviointitaitojaan. Rohkenemme väittää, että tällä opintojaksolla palautteet eivät todellakaan olleet rutiininomaisia suorituksia vaan pikemminkin
tarkkaan harkittuja lahjoja.
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Tiivistelmä
Artikkelissa tarkastellaan opettajien näkemyksiä peruskoululaisia innostavista
kirjoista sekä näiden kirjojen päähenkilöiden ja kirjailijoiden sukupuolijakaumia. Aineistona on Lukuklaani-hankkeen kysely, johon vastasi yhteensä noin
1300 äidinkieltä ja kirjallisuutta opettavaa. Nuoret lukijat pitävät tärkeänä samastumista päähenkilöön, ja luettavaksi valitaan mielellään teos, jossa päähenkilö edustaa omaa sukupuolta. Myös kirjailijan sukupuolella on merkitystä.
Artikkelissa osoitetaan, että miesnäkökulma on aineiston teoksissa hallitseva.
Yli 75 %:ssa teoksista päähenkilönä tai yhtenä heistä on mies tai poika. Naispäähenkilö on vain viidenneksessä teoksista. Muita sukupuolia edustavia tai
sukupuolettomia päähenkilöitä on muutama. Kirjailijoiden sukupuolijakauma
on tasainen, mutta naiskirjailijat valitsevat teoksiinsa useammin päähenkilöitä,
jotka eivät edusta samaa sukupuolta kuin kirjailija itse. Tulokset osoittavat, että
opettajien tulisi huolellisesti pohtia teosvalintoja. Sukupuolittunutta lukumaisemaa tulisi haastaa ja pyrkiä näin kasvattamaan entistä ennakkoluulottomampia lukijoita.

Avainsanat
kirjallisuuskasvatus, sukupuoli, kirjailija, päähenkilö
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Harry Potter or Anna Liisa? Gender and teacher’s
views on inspiring literature for students in the
subject mother tongue and literature
Abstract
In this article, we explore primary teachers’ and mother tongue teachers’
views on popular books for students in different grades. First, we list the most
popular books. Second, since particularly young readers favor books that have
a protagonist of their own gender, we analyze the sex/gender of protagonists of
all books mentioned in the teachers’ lists. Third, since it has also been shown that
particularly male readers prefer books written by male writers, we analyze the
sex/gender of all writers mentioned in teacher responses. We also show that, at
least in our data, men write mostly about male protagonists while women write
about both male and female protagonists (75 %), and only a fifth of the books
have a female protagonist. The books with a protagonist of other sexes/genders
were extremely few, and they were written both by men and women. We suggest
that teachers should carefully consider the gender perspectives of the selection
of books offered to students at school.

Keywords
literature education, gender, writer, protagonist
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Johdanto
Nuoret kokevat samaistuvansa Simukan teoksiin hyvin vahvasti. Aarnio
kertoo alleviivanneensa kahdeksasluokkalaisena kirjasta kohtia, joihin
samastui hyvin paljon. – – Teos on edelleen paraatipaikalla Aarnion kirjahyllyssä. (Kirjat ovat tärkeitä sateenkaarinuorille, HS 24.2.2020, A 18)
Lainatussa sanomalehtiartikkelissa nuoret kertovat lukukokemuksistaan.
Mahdollisuus samastua teoksen maailmaan ja henkilöihin näyttäytyy olennaisena, ja sitä painottavat artikkelissa haastatellut nuortenkirjailijat ja tutkijatkin. Myös koulun kirjallisuuskasvatuksessa on nähty tärkeänä kokemuksellisuus ja elämyksellisyys, ja pitkien tekstien ja kaunokirjallisuuden lukemisen
on huomattu edistävän ja syventävän lukutaitoa (esim. Grünthal 2020; Happonen 2020). Suurta huolta onkin herättänyt kaikkien oppilaiden ja varsinkin
poikien yhä vähäisempi kiinnostus ja sitoutuminen lukemiseen (esim. Aaltonen 2019; Leino & Nissinen 2018). PISA 2018 -tutkimuksen mukaan suomalaispojista 63 % ja -tytöistä 43 % ilmoittaa, että lukee vain, jos on pakko (Leino ym. 2019, 86–87). Sukupuoli vaikuttaa myös siihen, millainen kirjallisuus
nähdään lukemisen arvoisena (esim. Summers 2013; SVT 2017). Opettajien ja
kasvattajien onkin varsin tärkeää pystyä toimimaan sukupuolisensitiivisesti,
kun he etsivät ja tarjoavat lapsille ja nuorille heitä innostavaa, samastumisen
mahdollistavaa lukemista.
Tässä artikkelissa analysoidaan sitä, millaisia teoksia äidinkieltä ja kirjallisuutta opettavat luokan- ja aineenopettajat pitävät lapsia ja nuoria innostavana
kirjallisuutena. Analyysi perustuu Lukuklaani-hankkeessa (ks. https://blogs.
helsinki.fi/lukuklaani/) kerättyyn laajaan kyselyaineistoon suomen- ja ruotsinkielisistä peruskouluista. Käytettävissä on yhteensä 884 luokanopettajan ja
407 äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan vastaukset kirjallisuuskasvatusta koskeviin kysymyksiin muun muassa kirjallisuuden valintatavoista,
käsittelytavoista ja käytetystä kirjallisuudesta sekä kirjaston käytöstä (esim.
Aaltonen 2020; Grünthal, Hiidenmaa, Routarinne, Satokangas & Tainio 2019).
Artikkelissa vastaamme kysymyksiin:
1. Mitkä kirjat, kirjasarjat ja kirjailijat innostavat opettajien näkemyksen
mukaan eri ikäisiä oppilaita?
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2. Miten sukupuoli näkyy opettajien teosvalinnoissa?
a. Mikä on innostaviksi kirjoiksi tai kirjasarjoiksi mainittujen teosten
kirjoittajien sukupuolijakauma?
b. Mikä on innostaviksi kirjoiksi tai kirjasarjoiksi mainittujen teosten
päähenkilöiden sukupuolijakauma?

Tytöt, pojat ja lukeminen
Lukuharrastuksen heikentyminen on pitkään ollut valtakunnallisena huolenaiheena. Viime vuosina onkin ryhdytty kohentamaan etenkin lasten ja nuorten lukutaitoja ja lukemiseen sitoutumista moninaisten hankkeiden ja tempausten avulla, sillä lukemisen ja lukuharrastuksen väheneminen heikentää
lukutaitoa (esim. Leino & Nissinen 2018). Vaikka Suomessa lapset ja nuoret
ovat edelleen kansainvälisesti katsoen erinomaisia lukijoita, lukutaito on rapistunut koko 2000-luvun ajan (Leino ym. 2019; Mullis ym. 2012). Lukemisen
mainitsevat yhdeksi mieliharrastuksistaan yhä harvemmat nuoret: vuonna
2018 näin ilmoitti tytöistä 36 % ja pojista 15 %, kun vuonna 2015 vastaavat luvut olivat tytöillä 49 % ja pojilla 12 % (Leino ym. 2019, 86). Esimerkiksi Aaltosen tutkimuksessa (2019) syyksi lukemattomuuteen kerrottiin, että lukeminen
on vanhanaikaista ja tylsää – teosten aiheet eivät kiinnosta, kirjoja on vaikeaa
valita ja vaivalloista hakea luettavaksi, ja lukeminen itsessäänkin tuntuu vaivalloiselta, kun taas monet muut itsensä viihdyttämisen keinot ovat helposti
saavutettavissa – vaikkapa älypuhelimen kautta (ks. myös Hedemark 2012).
Kirjallisuuskasvatuksella on siis monta pulmaa ratkaistavanaan, mikäli sen
tavoitteena on saada nuoret lukemaan enemmän. Sosiokulttuurisissa luku
motivointia kartoittavissa tutkimuksissa yhtenä keskeisenä sitoutumisen
mahdollistajana on pidetty sitä, että lapsi tai nuori saa itse valita luettavansa
(esim. Guthrie & Wigfield 2000). Käytännössä itselle sopivan luettavan löytäminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa, ja kouluissa opettajat usein auttavatkin
oppilaitaan löytämään sopivaa kirjallisuutta. Lukuklaani-aineistoa tutkineen
Emmesin (2020) mukaan kysyttäessä viimeksi luetun kirjan valintatavasta
jopa 73 % opettajista kertoi ohjanneensa tai auttaneensa oppilasta jollain tavoin kirjan valinnassa. Useimmiten opettaja oli nimennyt useita teoksia, joista
oppilas sai valita mieleisensä. Opettajista 23 % oli itse valinnut saman kirjan
koko luokalle, ja tätä valintatapaa perusteltiin useimmiten sillä, että haluttiin
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analysoida luettua yhdessä koko luokan kesken. (Emmes 2020.) Laitisen (2020)
tarkastelussa näyttääkin siltä, että nimenomaan opettajan valitsema yhteinen
kirja luettiin varmemmin loppuun kuin oppilaan itse valitsema. Opettajien
ammattitaitoon kuuluukin taito löytää ja suositella nuorille sukupuolisensitiivisesti sellaista kirjallisuutta, joka tuottaa heille emotionaalisia elämyksiä,
viihdyttää heitä mutta myös haastaa kognitiivisesti eli antaa ajattelemisen
aihetta ja houkuttaa syvempään analyysiin (Grünthal, Hiidenmaa & Tainio,
tulossa).
Lukutaitoa ja lukemista koskevissa tutkimuksissa sukupuolta käsitellään
yleensä kahden sukupuolen järjestelmänä (esim. Leino ym. 2019; Mullis ym.
2012). Säännöllisin väliajoin toteutettavissa laajoissa arviointitutkimuksissa pidättäydytään mielellään aiempaan tutkimusasetelmaan, jotta voitaisiin
vertailla tuloksia ja havaita taitojen ja osaamisen kehittymissuuntia. Tällöin
riskinä on sukupuoliryhmien stereotypisointi, sillä ryhmien heterogeenisuus
ja ryhmärajojen huokoisuus unohtuvat helposti sekä julkisessa että tieteellisessäkin keskustelussa (Rautopuro & Juuti 2018). Sukupuolentutkimus on jo vuosikymmeniä sitten laajentanut näkemystämme siitä, mitä sukupuoli tarkoittaa
yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta, miten biologia ja kulttuuri
muotoilevat käsitystämme sukupuolesta ja miten eri tavoin yksilöt kokevat sukupuolensa (esim. Butler 2008). Sukupuolta ei nykytietämyksen valossa enää
ole syytä käsitellä vain kahden sukupuolen dikotomiana, vaan sukupuolen
moninaisuus on, tai ainakin sen tulisi olla, lähtökohta sekä tutkimuksessa että
opetuksessa (ks. myös POPS 2014, 18).
Oma näkökulmamme sukupuoleen on moninainen, mutta olemme muiden
tutkijoiden tapaan sidoksissa aiemman tutkimuksen asetelmiin. Olemme
myös tietoisia siitä, että yhteiskunnassa vallitsee edelleen varsin voimakkaana
ajatus kahden sukupuolen järjestelmästä, vaikka yhteisön jäsenet tietoisella tasolla hyväksyisivätkin sukupuolen moninaisuuden. Oletamme siis, että myös
ainakin osa opettajista edelleen tulee toimineeksi kaksijakoisen sukupuoliolettaman perusteella, vaikka haluaisikin toimia toisin. Näistä syistä myös meidän artikkelissamme sukupuoli ajoittain näyttäytyy vain kahden sukupuolen
olettaman kautta.
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Samastuminen, sukupuoli ja lukemisen valinnat
Lukiessaan kaunokirjallista teosta lukija usein samastuu emotionaalisesti kaunokirjallisen teoksen henkilöihin, miljööseen ja toimintaan eli eläytyy teoksen
henkilöiden elämään ja ajatuksiin. Monet lukijat pitävätkin ensiarvoisen tärkeänä sitä, että pystyvät samastumaan kirjan päähenkilöön (esim. Hedemark
2012; Summers 2013, 245). Samastumisessa olennaista on, että lukija pystyy
tunnistamaan teoksen henkilö(i)ssä ominaisuuksia ja toiminnassa piirteitä,
joiden hän kokee kaiuttavan omaa sisimpäänsä ja omia käyttäytymistapojaan.
Tämä on tutkimusten mukaan erityisen tärkeää nuorille lukijoille (mm. Jose
& Brewer 1984). Esimerkiksi Appleyardin (1990, 14, 58–60) mukaan kehittyvä
lukija on noin 7–12-vuotiaana sankariin samastumisen vaiheessa, jolloin lukija kokee vahvaa tarvetta samastua teoksen usein sankarilliseen hahmoon,
joka pelastaa yhteisönsä kaaokselta. Tätä kehitysvaihetta seuraavat analyyttisemmat ja syntetisoivammat lukemisen vaiheet, mutta ne kaikki – myös
samastuminen – jäävät lukijan repertoaariin käytettäviksi erilaisissa lukemistilanteissa. Vaikka samastumisen kohde voi olla periaatteessa millainen
henkilöhahmo tahansa, sukupuolella on huomattu olevan merkitystä sekä samastumiselle että sille, millaista kirjallisuutta lukijat valitsevat luettavakseen
(esim. Beyard-Tyler & Sullivan 1980; Summers 2013).
Useissa tutkimuksissa lukijan samastuminen omaa sukupuoltaan edustavaan
henkilöhahmoon tuntuu olevan ikään kuin lähtökohta, jota ei edes tarvitse
sanoittaa (esim. Hedemark 2012). Vaikka ajatusta sukupuolesta samastumisen ensisijaisena kriteerinä on myös arvosteltu (ks. Bortolussi, Dixon &
Sopcak 2010), olettamuksesta on myös jonkin verran tieteellistä näyttöä (esim.
Beyard-Tyler & Sullivan 1980; Jose 1989). Summers (2013, 245) referoi nuorista tehtyä tutkimusta, jossa lukioikäiset raportoivat vahvaa tarvetta samastua teoksen päähenkilöön, ja miesten mainitsemista mielikirjoista 90 %:ssa
oli miespäähenkilö. Josen (1989) tutkimuksessa aikuiset lukijat samastuivat
voimakkaammin oman sukupuolensa henkilöhahmoihin, ja myös Summersin
(2013) kartoituksessa miehistä lähes kaikki halusivat teoksen päähenkilön
olevan miespuolinen, osalle sukupuolella ei ollut väliä. Naisista suurimmalle
osalle päähenkilön sukupuolella ei ollut väliä. Kuitenkin jotkut naisista pitivät
tärkeänä sitä, että päähenkilö on nainen – tai mies (Summers 2013).
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Myös kirjailijan sukupuolella näyttää olevan lukijalle väliä. Tilastokeskuksen
suomalaisten vapaa-ajan käyttöä kartoittaneessa tutkimuksessa (SVT 2017)
selvisi, että yli puolet miehistä ja runsas neljännes naisista lukee enimmäkseen
mieskirjailijoiden kirjoja. Enimmäkseen naiskirjailijoita ilmoitti lukevansa
neljännes naisista mutta vain prosentti miehistä. Näyttää siis siltä, että mieskirjailijoiden kirjoja luetaan enemmän, ja erityisesti miehet suosivat niitä. Samantapaiseen tulokseen päätyi Summers (2013). Hänen tutkimusjoukossaan
mieshaastateltujen mainitsemista suosikkikirjoista 95 % oli mieskirjailijoiden
kirjoittamia, loput naisten. Naisten ilmoittamista suosikkikirjoista 70 % oli
miesten, 30 % naisten kirjoittamia. Kirjailijan sukupuoli puolestaan näyttää
vaikuttavan siihen, mikä sukupuoli valikoituu teoksen päähenkilölle: esimerkiksi lasten- ja nuortenkirjailijat kirjoittavat useimmin kirjoja, joiden päähenkilön sukupuoli on sama kuin kirjoittajan itsensä. Naiskirjailijat kirjoittavat
kuitenkin useammin kirjoja, joiden päähenkilö on muuta kuin omaa sukupuolta. (Brugeilles, Cromer & Cromer 2002; Nikolajeva 2005, 12–13.)

Aineisto ja sen rajaaminen
Aineistomme koostuu vastauksista perusopetuksen Lukuklaani-tutkimuskyselyiden kohtaan: ”Nimeä yksi kirja, josta kokemuksesi mukaan oppilaat
innostuvat.” Vastaajia pyydettiin myös tarkentamaan, millä luokka-asteella/
asteilla kirja on erityisen suosittu. Tutkimuskyselyt lähetettiin Suomen alaja yläkoulujen opettajille osana Lukuklaani-hanketta. Alakoulujen opettajien
kyselylomake jaettiin kouluihin syksyllä 2017. Kyselyyn saatiin yhteensä 884
vastausta, joista 816 oli suomenkielisiä ja 68 ruotsinkielisiä. Yläkoulujen äidinkielen ja kirjallisuuden (ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden) opettajien
kysely lähetettiin kouluihin keväällä 2019. Vastauksia kertyi yhteensä 407, joista 370 suomenkieliseen ja 37 ruotsinkieliseen kyselyyn. (Ks. Aaltonen 2020.)
Käsiteltäviä teoksia kertyi kuitenkin enemmän kuin mainittu vastausten määrä. Moni opettaja mainitsi innostaviksi teoksiksi enemmän kuin yhden kirjan
luokka-astetta kohden. Analyysia varten jokainen mainittu teos ja kirjasarja eriteltiin omaksi maininnakseen Excel-taulukkoon. Mikäli vastauksessa
mainittiin pelkästään kirjailija ilman eriteltyä teosta, merkittiin sekin omaksi
maininnakseen. Kirjasarjan yksittäiset teokset merkitsimme kaikki saman
kirjasarjan alle, mikäli päähenkilö pysyy samana läpi sarjan – muunlaisia sar284
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joja ei aineistosta löytynytkään. Aineistosta karsiutuivat tässä vaiheessa pois
sellaiset vastaukset, joista ei käy ilmi teosta tai kirjailijaa.
Erittelyn jälkeen lisäsimme jokaisen teosmaininnan yhteyteen päähenkilön ja
kirjailijan sukupuolen alempana määriteltyjen kriteerien mukaan. Aineistoksi muodostui lopulta 2027 teosmainintaa ja 52 kirjailijamainintaa. Yhteensä
tilastoitavia ja vertailtavia mainintoja oli siis 2079. Niissä oli listattuna 398
yksittäistä teosta tai kirjasarjaa ja 305 kirjailijaa tai kirjailijaryhmää. Sukupuolta koskevista laskelmista jätettiin pois sellaiset teokset, joiden kohdalla
kirjoittajan tai päähenkilön sukupuolella ei ole merkitystä (esim. Guinness
World Recordsin kaltaiset tietokirjat). Kirjailijoiden sukupuolta koskevasta
laskelmasta on lisäksi jätetty pois kaksi pseudonyymiä, joiden takana olevien
kirjailijoiden määrästä on saatavilla ristiriitaista tietoa.

Sukupuolten kategorisointi ja metodiset valinnat
Kirjailijoiden sukupuolta koskevassa analyysissa turvauduimme jossain määrin oletuksiin. Mikäli kirjailijan nimi, kuva ja henkilötiedot (esimerkiksi kirjailijan kotisivulta tai Wikipedia-artikkelista) viittasivat kaikki samaan sukupuoleen, eikä mainintoja sukupuolivähemmistöön kuulumisesta löytynyt,
merkittiin sukupuoli Mieheksi tai Naiseksi. Mainittujen tietojen valossa ei
löytynyt yhtään kirjailijaa, jonka kohdalla sukupuolimerkintä olisi ollut jokin
muu. Kategoriaan Useita (U) asetimme teokset, joiden kirjoittajina oli sekä
naisia että miehiä.
Teosten päähenkilöiden sukupuolta koskevassa analyysissa käytimme kategorioita Nainen, Mies, Muu ja Useita. Nainen ja Mies viittaavat ongelmattomasti
jommankumman cis-sukupuolen edustajina esitettyihin ihmispäähenkilöihin
sekä eläinpäähenkilöihin, jotka on sukupuolitettu. Kategoria Muu käsittää sukupuolivähemmistöt ja teokset, joissa päähenkilön – ihmisen tai muutamassa
tapauksessa eläimen – sukupuoli jätetään tarkoituksella kertomatta. Mikäli
teoksen päähenkilöinä oli kaksi tai useampia eri sukupuolia edustavia henkilöitä, se kirjattiin luokkaan Useita. Päähenkilön määrittelemme siten, että
hän on kirjan yksiselitteinen keskushenkilö tai – mikäli teoksessa on useampi keskeinen henkilö – hän toimii teoksen fokalisoijana tai kertojahahmona. Päähenkilökategorian Useita saavat siis vain ne teokset, joissa on monta
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päähenkilöä, jotka edustavat useampaa kuin yhtä sukupuolta. Päähenkilöiden sukupuolittamisen kohdalla oletus perustui henkilön nimeen ja kirjan
synopsikseen, kuten takakansitekstiin. Lisäksi apuna käytettiin suomalaisten
kirjastojen Kirjasampo-verkkopalvelua (https://www.kirjasampo.fi/).
Metodejamme ovat teemoittainen luokittelu ja vertailut, joiden tuloksia esitämme taulukoissa ja kuviossa. Metodisesti olennaista on luokittelukategorisointi,
jota olemme edellä avanneet. Sekä luokitteluperusteiden että kvalitatiivisen
analyysin apuna olemme käyttäneet ennen kaikkea sitä kirjallisuudentutkimusta, johon artikkelissa viittaamme.

Opettajien nimeämät innostavimmat teokset
Olemme taulukkoon 1 koonneet vastauksista luettelon siitä, mitkä kirjat tai
kirjasarjat ovat saaneet useimpia mainintoja. Taulukossa näkyvät luokka-asteittaisten mainintojen määrät (suluissa teoksen nimen jälkeen) sekä ne teokset/sarjat, jotka on mainittu vähintään kymmenen kertaa kyseisellä luokka-asteella.

286

Ainedidaktisia tutkimuksia 19

Harry Potter vai Anna Liisa? Sukupuoli ja opettajien lukusuositukset
perusopetuksen äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa

Taulukko 1. Innostavimmiksi mainitut teokset Lukuklaani-aineistossa
(vähintään 10 mainintaa).
Teokset luokilla 1.–3.
1. luokka (191 mainintaa)
Tuula Kallioniemi: Konsta-sarja (37)
Timo Parvela: Ella-sarja (16)
Sinikka Nopola & Tiina Nopola: Risto Räppääjä -sarja (14)
Aino Havukainen & Sami
Toivonen: Tatu ja Patu -sarja
(10)

Teokset luokilla 4.–6.
4. luokka (221 mainintaa)
Sinikka Nopola & Tiina Nopola: Risto Räppääjä -sarja (31)
J. K. Rowling: Harry Potter
-sarja (14)
Timo Parvela: Ella-sarja (14)

2. luokka (220 mainintaa)
Timo Parvela: Ella-sarja (35)
Sinikka Nopola & Tiina Nopola: Risto Räppääjä -sarja (26)
Tuula Kallioniemi: Konsta-sarja (20)

5. luokka (141 mainintaa)
J. K. Rowling: Harry Potter
-sarja (16)
Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja -sarja (12)

3. luokka (227 mainintaa)
Sinikka Nopola & Tiina Nopola: Risto Räppääjä -sarja (38)
Timo Parvela: Ella-sarja (17)
Roald Dahl: Kuka pelkää
noitia (10)

6. luokka (117 mainintaa)
Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja -sarja (11)
J. K. Rowling: Harry Potter
-sarja (11)

Teokset luokilla 7.–9.
7. luokka (336 mainintaa)
Louis Sachar: Paahde (65)
Aleksi Delikouras: Nörtti-sarja (50)
Jyri Paretskoi: Shell’s Angels
-sarja (35)
J. K. Rowling: Harry Potter
-sarja (16)
Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja -sarja (13)
8. luokka (325 mainintaa)
John Boyne: Poika raidallisessa pyjamassa (44)
Jyri Paretskoi: Shell’s A ngels
-sarja (31)
Agatha Christie: Eikä yksikään pelastunut (26)
Louis Sachar: Paahde (20)
Aleksi Delikouras: Nörtti-sarja (19)
Salla Simukka: Lumikki-trilogia (16)
Jyri Paretskoi: K15-sarja (15)
Nadja Sumanen: Rambo (14)
J.K. Rowling: Harry Potter
-sarja (10)
9. luokka (301 mainintaa)
Minna Canth: Anna Liisa (25)
Väinö Linna: Tuntematon
sotilas (21)
Salla Simukka: Lumikki-trilogia (18)
John Boyne: Poika raidallisessa pyjamassa (14)
Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase (13)
Jyri Paretskoi: K15-sarja (12)

Taulukosta 1 huomataan, että alakoulun luokilla (1–6) dominoivat kotimaiset kirjailijat ja teokset (ks. myös Tainio, Grünthal, Routarinne, Satokangas
& Hiidenmaa 2019). Nopolan sisarusten Risto Räppääjä on listan kärjessä 121
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maininnalla, Parvelan Ella-sarja toisena (88 mainintaa). Alakoulun ylemmillä luokilla kymmeneen mainintaan yltävät alkuaan englanninkieliset sarjat
Harry Potterista ja Neropatista. Monien listoilla mainittujen teosten suosiota
on todennäköisesti siivittänyt se, että ne ”bestsellereinä” näkyvät runsaasti
julkisuudessa ja niistä on tehty elokuva- ja teatterisovituksia.
Yläkoulussakin useimmin mainittujen listalla on enemmän kotimaista kuin
käännöskirjallisuutta. Silti eniten mainintoja saanut teos on yhdysvaltalaisen
Sacharin teos Paahde (87 mainintaa). Tämä selittynee sillä, että suomen kielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa teos on varsin usein mainittu suositeltavana
luettavana, sen käsittelyyn on olemassa hyviä opetusmateriaaleja ja sitä kenties
on kestosuosikkina varattu koulujen kirjastoonkin. Samat selitykset pätevät
todennäköisesti myös 9. luokalla kärkeen nousseiden Canthin Anna Liisan ja
Linnan Tuntemattoman sotilaan kohdalla, sillä tuolla luokalla on perinteisesti
käsitelty kotimaisen kirjallisuuden historiaa, ja nämä kirjat mainitaan oppikirjoissa suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksina.

Opettajien nimeämien teosten kirjoittajien sukupuoli
Taulukossa 2 on ilmoitettu luokka-asteittain, kuinka moni niiden kohdalla
mainittujen teosten kirjoittajista on mies, kuinka moni nainen (kriteeriemme mukaan luokiteltuina). Mukaan on laskettu kaikki maininnat niin, että
esimerkiksi Kallioniemi saa Konsta-sarjan vuoksi 37 mainintaa ensimmäisen luokan kirjailijamainintojen lukumäärään (ks. taulukko 1). Yhteensä
kirjailijamainintoja on aineistoissa 2071.
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Taulukko 2. Innostaviksi mainittujen teosten kirjoittajien
sukupuolijakauma.
KIRJAILIJOIDEN SUKUPUOLIJAKAUMA
Luokka

Nainen

Mies

1.

108

70

Useita
12

Yhteensä
190

2.

110

97

12

219

3.

118

99

8

226

4.

116

101

3

220

5.

62

76

1

139

6.

41

73

2

116

7.

85

248

3

336

8.

133

189

3

325

9.

141

158

2

301

914 (44,1 %)

1111 (53,6 %)

46 (2,2 %)

2071

Yhteensä

Opettajat mainitsevat innostavina kirjailijoina useammin miehiä kuin naisia:
53,6 % mainituista teoksista on miesten kirjoittamia, naisten taas 44,1 %. Mitä
nuoremmista lukijoista on kyse, sitä useammin kirjailijat ovat naisia. Naiskirjailijoiden enemmistö on vallitseva vuosiluokilla 1–4, sen jälkeen mieskirjailijat dominoivat. Erityisen suuri osa mieskirjailijoita on 7. luokan teosmaininnoissa. Tuolle luokka-asteelle listattujen kaikkein suosituimmiksi katsottujen
teosten joukossa on vain yksi naiskirjailija (ks. taulukko 1). Vaikka miehet
dominoivat myös ylempien yläkoulun luokkien listoja, 9. luokan suomalaisen
kirjallisuuden historian sisällöt tasapainottanevat luettavien kirjailijoidenkin
sukupuolijakaumaa.

Opettajien nimeämien teosten päähenkilöiden sukupuoli
Tutkimme aineistostamme, millainen on päähenkilöiden sukupuolijakauma
opettajien nimeämissä teoksissa. Analyysin tulokset on esitetty luokka-asteittain taulukossa 3.
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Taulukko 3. Innostaviksi mainittujen teosten päähenkilö(ide)n sukupuoli.
PÄÄHENKILÖIDEN SUKUPUOLIJAKAUMA
Luokka

Nainen

Mies

Useita

1.

44

109

24

Muu
6

Yht.
183

2.

72

111

29

4

216

3.

58

130

32

0

220

4.

49

121

42

0

212

5.

24

93

15

0

132

6.

11

85

14

0

110

7.

35

275

19

2

331

8.

59

208

44

0

311

9.

98

156

29

3

286

450
(22,5 %)

1288
(64,3 %)

248
(12,4 %)

15
(0,8 %)

2001

Yhteensä 76,7 %:ssa opettajien nimeämistä teoksista päähenkilönä (64,4 %) tai
yhtenä päähenkilöistä (12,3 %) on mies tai poika. Selkeästi tyttö-/naispäähenkilöitä on runsaassa viidennessä teoksia (22,5 %), ja henkilögalleriaan miespuolisten hahmojen kanssa he pääsivät 12,3 %:ssa teoksia. Miespuolisten päähenkilöiden määrä on huomattavasti suurempi kuin naispuolisten alaluokilta
aina yläkoulun loppuun saakka.
Muut-kategorian päähenkilöitä löytyy joitain sekä aivan alaluokkien lastenkirjallisuudesta että yläluokkien nuortenkirjoista. Lastenkirjallisuuden
Muu-kategorian päähenkilöt ovat sukupuolittamatta esitettyjä otuksia tai eläimiä, jotka mahdollistavat yhtä vahvan samastumispinnan kaikkia sukupuolia
edustaville lapsille. Yläluokkien viisi mainintaa käsittävät kolme teosta, jotka
kaikki sisältävät erilaisen Muu-kategorian muodon. Yksi teoksista on kertomus transnuoresta (Siri Kolu: Kesän jälkeen kaikki on toisin), toisessa päähenkilöstä käytetään ruotsinkielistä sukupuolineutraalia pronominia hen (Anna
Höglund: Om detta talar man endast med kaniner) ja kolmannessa päähenkilön sukupuoli jätetään kertomatta (Per Nilsson: Som hund som katt). Käytännössä siis kaikista 2027 teosmaininnasta, jotka kattavat 398 erillistä teosta,
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vain yhdessä, kerran mainitussa teoksessa on selkeästi sukupuolivähemmistöön kuuluva ihmispäähenkilö.
Taulukossa 2 esitimme kirjailijoiden sukupuolijakauman, joka oli miesvoittoinen, mutta ei läheskään siinä määrin kuin teosten päähenkilöiden jakauma.
Tulostemme mukaan selkeitä tyttö-/naispäähenkilöitä on vain viidesosassa
teoksia, kun naiskirjailijoiden määrä kuitenkin on 44,1 %. Olimmekin kiinnostuneita myös siitä, kirjoittavatko vain naiskirjailijat teoksia, joissa päähenkilöt ovat naispuolisia (vrt. Brugeilles ym. 2002; Nikolajev 2005, 12–13).
Lisäksi olimme kiinnostuneet siitä pienestä teosten vähemmistöstä, jossa
päähenkilön sukupuoli asettuu kategoriaan Muu. Kuviossa 1 esitämme, miten
kirjailijan sukupuoli ja päähenkilön sukupuoli risteytyvät opettajien mainitsemissa teoksissa.
Erilaiset päählö/kirjailija sp-yhdistelmät koko
peruskoulussa
900
800

783

700
600
500

474

400

281

300
166

200
100

31

0

108
3

127
12

7

8

MP/MK MP/NK MP/UK NP/MK NP/NK NP/UK UP/MK UP/NK YP/UK QP/MK QP/NK

Kuvio 1. Teosten päähenkilöiden sukupuolen ja kirjailijoiden sukupuolen
yhdistelmät.
Kuvion 1 lyhenteiden selitykset:
MP = miespuolinen päähenkilö; NP = naispuolinen päähenkilö; UP = usea päähenkilö;
QP = ei cis-sukupuolinen päähenkilö
MK = mieskirjailija; NK = naiskirjailija; UK = useita kirjailijoita
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Kuvio paljastaa, että nimettyjen kirjojen galleriassa mieskirjailijat kirjoittavat huomattavasti useammin teoksia, joissa päähenkilönä on poika/mies (783
mainintaa), kuin sellaisia, joissa päähenkilönä on tyttö/nainen (166). Myös
naiskirjailijat kirjoittavat useammin teoksia, joissa on miespuolinen päähenkilö (474 mainintaa) kuin naispuolinen (281), mutta naiskirjailijat kirjoittavat
kuitenkin huomattavasti useammin teoksiinsa tyttö-/naispäähenkilön. Sellaisia teoksia, joiden päähenkilöryhmässä on eri sukupuolia, ovat nimettyjen
teosten ryhmään kirjoittaneet sekä mies- että naiskirjailijat – naiset hieman
useammin. Painottamattomassa aineistossa (398 eri teosta) miesvaltaisuus on
vielä vahvempi: mieskirjailijoiden teoksista 72 %:ssa on miespuolinen päähenkilö, 10 %:ssa naispuolinen; naiskirjailijoiden teoksista 43 %:ssa on naispuolinen päähenkilö, 38 %:ssa miespuolinen.
Kaiken kaikkiaan miespuolisten päähenkilöiden dominanssi opettajien innostaviksi mainitsemissa kirjoissa on hämmästyttävän suuri. Ehkä vähemmän yllättävää on, että tämänkin otannan mukaan erityisesti mieskirjailijat
kirjoittavat teoksiinsa enimmäkseen miespuolisia päähenkilöitä. Naispäähenkilöiden osuus heillä on huomattavan pieni. Naiskirjailijoilla naiset pääsevät
päähenkilöiksi hieman useammin kuin mieskirjailijoilla. Muiden sukupuolten edustajat päähenkilöinä sekä ne teokset, joissa sukupuolta ei ole määritelty,
ovat mukana vain marginaalisena ryhmänä sekä nais- että mieskirjailijoilla.

Lopuksi
Analyysimme osoittaa, että yleisesti ottaen oppilaita innostavat opettajien
mielestä enemmän mieskirjailijoiden kirjoittamat teokset, joissa päähenkilönä on mies tai poika, kuin naiskirjoittajien teokset naispäähenkilöistä tai
teokset sukupuolivähemmistöön kuuluvista päähenkilöistä. Opettajat siis,
ehkä tietämättään, tulevat suosituksissaan mukailleeksi tutkimustuloksia, joiden valossa miespuolista päähenkilöä suositaan naispuolista enemmän, olipa
lukijan oma sukupuoli mikä tahansa (esim. Bortolussi ym. 2010). Päähenkilöt
ovat varsinkin nuoremmille lukijoille eräänlaisia sankareita, joita ihailla ja joihin samastua, ja sankarin roolimalli näyttäisi olevan sukupuolittunut (Holub,
Tisak & Mullins 2008; ks. myös Nikolajeva 2005, 149–151). Holubin ym. (2008)
tutkimuksessa lasten sankarikäsityksistä selvisi, että pojista jopa 72 % nimesi
sankarikseen miespuolisen hahmon, kun tytöistä vain 40 % valitsi ensisijai292
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sesti sankarittaren. Lasten valinnoissa korostuivat sankarit, jotka edustivat
stereotyyppisesti sukupuoltaan, ja erityisesti pojat karsastivat sankarissaan
maskuliinisuuden puutetta tai tyttömäisiä piirteitä.
Kanadalainen lasten- ja nuortenkirjailija Kevin Sylvester (2019) kysyi yläkouluikäisiltä pojilta, olisiko Harry Potter ollut ilmestyessään yhtä suosittu, jos
päähenkilö olisikin ollut tyttö. Vastaajien mukaan todennäköisesti ei. Yksi
pojista tarkentaa, että etenkään pojat eivät olisi siitä innostuneet, sillä ”Harriet
Potteria” ihailevaa poikaa olisi todennäköisesti kritisoitu siitä, että hän lukee
tyttömäisiä kirjoja. Myös Dutro (2001) huomasi tutkimuksessaan, että erityisesti sellaisten poikien, jotka jäivät luokkahuoneen maskuliinisuushierarkiassa matalalle, oli lähes mahdotonta valita luettavakseen kirja, jossa päähenkilö
on naispuolinen. Luokan atleettisille ja maskuliinisille pojille se oli helpompaa. Toisaalta on kuitenkin oletettu, että sukupuolten moninaisuudesta puhuminen on edistänyt nuorten avoimempaa suhtautumista sukupuoleen, ja siksi
nykylukija sallisi kirjallisuutta lukiessaan henkilöhahmoille laajemman sukupuolten kirjon ja vähemmän stereotyyppisesti sukupuolitetut sankarit (Bean
& Harper 2007; Tarulli & Brendler 2010). Yksi Sylvesterin (2019) haastattelemista pojistakin pohtii, että jos Harry Potter kirjoitettaisiin vasta nyt, päähenkilön sukupuolella ei olisi niin väliä. Sukupuoli ei siis olisikaan samastumista
tai ”sankarillisuutta” rajaava tai ohjaava tekijä. Tämän näkökulman valossa on
kiinnostavaa, että suomalaisissa 9. luokissa innostavimmaksi teokseksi nousi
Minna Canthin Anna Liisa. Nuoret lukijat siis ovat innostuneet teoksesta, joka
on naisen yli sata vuotta sitten kirjoittama, jossa on naispäähenkilö ja jossa on
moraaliseettinen sanoma vahvasti feministisine pohjavireineen, kunhan opettaja vain teoksen heille tarjoilee.
Tulostemme perusteella onkin ilmeistä, että sukupuoli on kaikkea muuta kuin
sivuroolissa, kun koulun kirjallisuuskasvatuksessa valitaan luettavia teoksia.
Vaikka tutkimuksemme karkea päähenkilöjako ei kerro, millainen päähenkilö on ja identifioituuko hän vahvasti sukupuoleensa vai ei, miesnäkökulma on
huomattavan hallitseva. Muut kuin mies- tai naissukupuoliset henkilöhahmot
loistavat poissaolollaan, vaikka opetussuunnitelmassa painotetaan opettajan
vastuuta lisätä tietoutta ja ymmärrystä sukupuolten moninaisuudesta (POPS
2014, 18). Osaltaan epätasainen jakauma voi selittyä jo kirjatarjonnalla: esimerkiksi Brugeillesin ym. (2002) tutkimuksessa tarkasteltiin Ranskassa julkaistua lastenkirjallisuutta ja huomattiin, että ylipäätään kirjallisuudessa
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miespuolisuus painottuu niin päähenkilöissä, kirjojen nimissä kuin jopa kannen kuvituksessa. On selvää, että tarjolla oleva lasten- ja nuortenkirjallisuus
ja opetuksessa luettaviksi valitut kirjat vaikuttavat lasten ja nuorten suosikkikirjoihin, samastumisen mahdollisuuksiin ja siihen, mitä ylipäätään luetaan,
ja näin myös ohjaavat käsityksiä sukupuolten rooleista (Brugeilles ym. 2002;
Puksand 2014). Kirjallisuuskasvatuksessa opettajien tulisi siis vakaasti harkita
sisällytettäväksi nuorten lukuohjelmaan kirjoja, jotka haastavat sukupuolittunutta lukumaisemaa, ja kasvattaa näin entistä ennakkoluulottomampia lukijoita.
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Tiivistelmä
Matematiikka aksiomaattis-deduktiivisena systeeminä näyttäytyy staattisena
ja formaalina järjestelmänä. Kuitenkin matematiikka on samalla nähtävissä
myös ihmisen tekemänä kulttuuritieteenä, jota voidaan tarkastella muuttuvana kulttuuris-historiallisena ”konstruktiona”. Matematiikan konstruktiivisuutta
voidaan tarkastella niin matemaattisen päättelyn ja tiedonmuodostuksen kuin
matemaattisen käytännön näkökulmasta. Matemaattisen päättelyn tarkastelu
on kiinnostavaa niin matematiikan käsitteellis-teoreettisesta kuin pedagogisesta näkökulmasta. Tarkastelussamme keskeinen teoreettinen käsite on analyysin
ja synteesin menetelmä, joka tuo esiin matemaattisen päättelyn tietoa lisäävän
puolen. Näin voimme tuoda esiin matemaattisen päättelyn dynaamisia ja visuaalisia piirteitä. Samalla saamme myös hedelmällisen näkökulman yleisempään matematiikan pedagogiikkaa koskevaan keskusteluun. Siten artikkeli
kuvaa matemaattisen ajattelun luonnetta ja antaa suuntaa matematiikan opetukselle.

Avainsanat
laskenta, analyysin ja synteesin menetelmä, strategia
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Teaching Mathematical Reasoning
Abstract
Mathematics as an axiomatic-deductive system appears as a static and
formal system. However, mathematics can simultaneously be seen as a
man-made cultural science which can be understood as a cultural-historical
“construction”. The constructivity of mathematics can be examined from the
perspective of mathematical reasoning but also from the perspective of the
mathematical practise. Examining mathematical reasoning not only opens
fruitful conceptual and theoretical views but it also opens new lines of thought
for the pedagogy of mathematics. One of the most central notions in the article
is the method of analysis and synthesis which brings to light the ampliativity
of mathematical reasoning. This allows explicating the dynamic and visual
aspects of mathematical reasoning. This sheds new light onto the discussion
of the pedagogy of mathematics. Thus, the article characterizes mathematical
reasoning and provides directions for teaching of mathematics.

Keywords
computation, method of analysis and synthesis, strategy
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Johdanto
Matematiikka on erityinen oppiaine, jonka formaali aksiomaattis-deduktiivinen luonne herättää mitä erilaisimpia mielikuvia. Suhtautuminen matematiikkaan voi olla voimakas, kuten artikkelista Lehtinen, Nevanlinna ja
Tossavainen (2019) ilmenee. Matematiikan hyödyllisyydestä tai hyödyttömyydestä käydään jatkuvaa keskustelua. Platonin mukaan matemaattinen tieto on
totuudenkaltaisinta inhimillistä tietoa. Ei liene syytä tarkastella lähemmin,
mitä Platon mahdollisesti tarkoitti luonnehdinnallaan. On kuitenkin tärkeää
tarkastella, millaista tietoa matemaattinen tieto on ja miten sitä voi tai kannattaa opettaa. On perusteltua pyrkiä löytämään hyviä keinoja matematiikan
opetukseen, sillä ”mitä hyötyä on sellaisesta matematiikan opetuksesta, jossa
selvästi yli puolet oppilaista ei yllä edes tyydyttävään osaamiseen” (Lehtinen,
Nevanlinna & Tossavainen 2019, 9). Tästä ei kuitenkaan tarvitse automaattisesti päätellä, että suomalainen matematiikan opetus olisi jotenkin epäonnistunutta (Niemi, Metsämuuronen, Hannula & Laine 2020). Tulee pohtia, mitä
opetuksella tavoitellaan: sinien ja kosinien hallintaa vai matemaattista ajattelua – siis sitä, mitä matemaattinen ajattelu on? Tällainen kysymyksenasettelu
tekee artikkelista filosofisen.
Matematiikan peruskäsitteiden filosofinen analyysi tuo esiin kannaltamme
keskeisiä matematiikan luonnetta määrittäviä piirteitä. Osin tämä analyysi kuvaa niitä matematiikan piirteitä, jotka tekevät matematiikasta vaikean
ymmärtää ja oppia. Analyysin ja synteesin menetelmä tuo ymmärrystä matemaattisen päättelyn ja tiedonmuodostuksen luonteesta. Näin analyysin ja
synteesin menetelmä auttaa jäsentämään matematiikkaa sekä formaalina että
sisällöllisenä oppiaineena. Matematiikan laajan sovellettavuuden kannalta
analyysin ja synteesin menetelmän merkitys on keskeinen. Siten analyysin ja
synteesin menetelmä on matematiikan pedagogiikan kannalta tärkeä aihe.
Aksiomaattis-deduktiivisena oppiaineena (tieteenä) matematiikka tarkastelee
aksioomien eli lausejoukkojen määrittämiä matemaattisia struktuureja. Kullekin aksiomatisoituvalle teorialle on olemassa äärellinen tai rekursiivinen
aksioomajoukko (A), josta kaikki teorian teoreemat voidaan johtaa. Teoria on
siten deduktion suhteen suljettu lausejoukko: T = {ϕ : A ˫ ϕ}. Näin tulee ymmärretyksi, mitä tarkoitetaan sanottaessa, että aksioomat antavat implisiittisen määritelmän (matemaattiselle) struktuurille. (Hodges 1993.) Aksioomien
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lisäksi tarvitaan päättelysäännöt, joihin symboli ’˫’ viittaa ja jotka määrittävät
hyväksyttävät operaatiot. Formaalisti looginen päättely esitetään äärellisenä
jonona lauseita siten, että jonon viimeinen lause on johtopäätös ja muut lauseet
ovat joko aksiomeja, premissejä tai saatu jonon aiemmista lauseista päättelysääntöjä noudattamalla. Päättelysäännöt ovat luonteeltaan sallivia. Koulumatematiikassa näitä päättelysääntöjä vastaavat laskusäännöt, joiden opettelu ja
tinkimätön noudattaminen jää monelle mieleen koulumatematiikasta. Laskusääntöjen taustalla on jokin aksiomaattinen järjestelmä.
Yleisesti voidaan sanoa, että matematiikassa malliteoria tarkastelee niitä matemaattisia struktuureja, joita matematiikan aksioomat määrittävät (kuvaavat).
Toisin sanoen malliteoriassa tarkastellaan matematiikan semanttisia aspekteja. Keskeisiä käsitteitä ovat mm. toteutuvuus ja totuus. Matemaattinen totuus
eroaa totuuden arkimerkityksestä ja totuudesta reaalitieteissä. Kuitenkin matematiikka ja logiikka ovat laajentaneet käsitystämme totuudesta myös näillä
sektoreilla (Hendricks 2001; Hintikka, Halonen & Mutanen 2002). Erityisesti
Gödelin ensimmäisen kertaluvun täydellisyyslause osoittaa todistusteoreettisten menetelmien ja malliteoreettisten menetelmien välisen suhteen: lause on
todistuva, jos ja vain jos se on validi. (Hodges 1993.)
On periaatteessa vapaasti valittavissa, mitkä lauseet valitaan aksioomiksi.
Kuitenkin tavoitteena on hedelmällinen aksioomajoukko, jollaisiksi matematiikan tutkimat aksioomajoukot ovat osoittautuneet. Siten matematiikassa
tutkitaan ihmisten tekemiä matemaattisia struktuureja, joten matematiikkaa
voisi ymmärtää kulttuuritieteenä. Voidaan pohtia, miten ihmisen kehittämät
loogis-matemaattiset järjestelmät voivat olla niin laajasti sovellettavissa kuin
ne tosiasiallisesti ovat, mitä Galilein luonnehdinta, että ”luonnon suuri kirja
on kirjoitettu matematiikan kielellä”, mystifioi. Matematiikan laaja sovellettavuus niin ihmistieteisiin kuin tekniikkaan ja luonnontieteisiin antaa ymmärtää, että sovellettavuuden taustalla ovat metodologiset syyt (Hintikka 2007).

Matemaattinen ajattelu
Haack (1978, 238) tuo esiin, miten logiikka ja matematiikka kytkeytyvät ajatteluun: psykologismin mukaan logiikka ja matematiikka kuvaavat inhimillistä ajattelua ja anti-psykologismin mukaan logiikalla ja matematiikalla ei ole
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mitään tekemistä inhimillisten ajatteluprosessien kanssa. Kasvatustieteessä
keskeinen kiinnostus kohdistuu nimenomaan oppimiseen, joka on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen tosiasiallinen prosessi. Siten tarkastelun keskiöön
nousevat luontevasti opiskelijoiden ajatteluprosessit. Samalla yleisempi loogis-käsitteellinen tarkastelu jää sivummalle, mikä ilmenee artikkelissa Joutsenlahti ja Tossavainen (2018, 410): ”Matemaattisella ajattelulla tarkoitetaan
tässä yhteydessä matemaattisen tiedon (konseptuaalisen, proseduraalisen tai
strategisen tiedon) prosessointia, jota ohjaavat ajattelijan metakognitiot.” Kuitenkin keskeisten käsitteiden merkitys tulee spesifioida täsmällisesti, mikä on
loogis-käsitteellisen analyysin tehtävä. Siten loogis-käsitteellinen lähestymistapa ja pedagoginen lähestymistapa ovat monin tavoin kytköksissä tosiinsa:
filosofinen tarkastelu on normatiivisen ja deskriptiivisen välillä tapahtuvaa
vuoropuhelua.
Ajattelu, matemaattinen tai muu, on ajassa tapahtuva prosessi. Kuitenkin
matemaattinen teoria ja formalismi ovat staattisia – merkkijonoja paperilla,
jollaisia ovat myös matemaattista päättelyä kuvaavat algoritmit. Laskettavuuden teoria on keskittynyt tarkastelemaan algoritmeja ja niiden ominaisuuksia.
Vaikka teorian kohteena ovat matemaattiset päättelyprosessit, niin algoritmit
esitetään formaaleina kaavajonoina, jotka odottavat tulkitsijaansa ja ymmärtäjäänsä. (Rogers 1967.)
Konstruktivistisissa lähestymistavoissa matemaattinen ajattelu ymmärretään
henkilön omana tiedon rakentamisprosessina, johon voidaan tuoda mukaan
sosiaalisia puolia. Tällaisten lähestymistapojen hyvä puoli on nimenomaan
tiedon rakentumiseen liittyvien ongelmien painotus. Tämä prosessi ei ole vain
yksilön pään sisäinen asia, vaan liittyy laajempaan sosiaaliseen kontekstiin.
Matematiikassa tällaiset kysymyksenasettelut ovat osoittautuneet hedelmällisiksi. (Azzouni 2006.)
Matemaattisen formaalin merkintätavan eräs keskeinen tavoite on tehdä päättelyprosessi näkyväksi siten, että esitetystä ratkaisusta näkee, miten ratkaisu
on rakentunut ja millaista päättelyä ratkaisu on vaatinut. Ihanteellinen tilanne
on, jos päättelyprosessi on demonstratiivinen eli lopputulos näyttää tuloksen
oikeellisuuden. Näin matemaattinen esitystapa on samalla myös pedagoginen:
ratkaisusta voi nähdä, miten todistus rakentuu askel askeleelta ja näin ratkai-
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sun lukija voi ymmärtää ratkaisun. Palaamme tähän puoleen tarkastellessamme analyysin ja synteesin menetelmää. (Mutanen 2018.)
Matemaattisen päättelyn demonstratiivisuus ei ole vain formaali asia, vaan
matemaattinen päättely on aidosti konstruktiivista. Tiedon rakentumisprosessi on kuitenkin moni-ilmeinen asia, jonka esittämisen edellyttää matemaattisen päättelyn yksityiskohtaisempaa analyysia. Peircen mukaan on olemassa kahdenlaista matemaattista päättelyä: teoremaattista ja korollaarista
päättelyä (Hintikka 1980), joiden eroa Peirce kuvaa sillä, että korollaarisessa
päättelyssä, minkä tahansa esimerkin kuvittelu riittää osoittamaan johtopäätöksen totuuden, kun taas teoremaattisessa päättelyssä tulee tehdä ajatuskokeita (experiment in imagination).
Koulumatematiikassa Peircen erottelusta ei puhuta, vaikka erottelu soveltuu
myös siihen. Koulumatematiikan laskusäännöt eivät ole vain mekaanisia ohjeita, vaan niihin kytkeytyy olennaisia piirteitä matemaattisesta ajattelusta.
Yhtäältä nämä laskusäännöt ovat algoritmeja, jotka ohjaavat matemaattista
ajatteluprosessia. Toisaalta nämä laskusäännöt tuovat esiin tiettyjen matemaattisten struktuurien rakenteen: yhteenlasku- ja kertolaskualgoritmit tuovat esiin, miten lukujärjestelmä (kymmenkantajärjestelmä) on rakentunut.1
Siten laskusäännöt eivät ole vain sääntöjä, jotka tulee opetella, vaan oppia ymmärtämään, miksi säännöt ovat voimassa ja mitä ne kertovat matematiikasta:
laskentatapahtuma välittää matematiikassa tarvittavan näkemyksellisyyden
(Tractatus 6.2331).
Laskusääntöjen ohella tulee ymmärtää matemaattisen todistuksen perusidea.
Siirtymä laskusäännöistä todistuksiin ei ole kovin suuri. Laskusäännöt heijastavat matematiikan rakennetta ja ominaisuuksia, mikä otetaan todistuksen
kohdalla systemaattisemmin huomioon. Esimerkiksi matemaattinen induktio, joka on matemaattisen todistuksen perustyyppi, tuo esiin monia olannaisia piirteitä matematiikan ja matemaattisen ajattelun luonteesta. (Ks. esim.
Russell 1919, 20–29.) Induktiivisessa todistuksessa tarkastellaan annetun
lauseen tai rakenteen matemaattista rakennetta osoittaen, että sillä on tietty
transitiivinen rakenne, johon matematiikan dynaamisuus olennaisesti liittyy.
1 Ainedidaktiikan tutkimuspäivillä 2020 Anu Tuomisen esityksessä oli esillä esimerkki, josta tämä tuli hyvin esiin.
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Tietyt ominaisuuden periytyvät ja ”kulkevat” struktuurin mukana (Russell
1919). Siten osoittaaksemme, että kaikilla luonnollisilla luvuilla on jokin tietty
ominaisuus, niin osoitetaan, että nollalla on tämä ominaisuus ja tämän jälkeen osoitetaan, että jos jollakin annetulla luvulla on tämä ominaisuus, niin
myös tämän annetun luvun seuraajalla on tämä ominaisuus. Tällöin voimme päätellä, että kaikilla luonnollisilla luvuilla on tämä ominaisuus. (Cutland
1980; Rogers 1967.)
Matematiikkaan liittyy vahvasti käsitys mekaanisesta laskennasta, joka tulee ilmi seuraavasta Wittgenstein (1988, 249) luonnehdinnasta: ”Turingin
’koneet’. Nämä koneet ovat itse asiassa kalkyloivia ihmisiä.”2 Englannin kielinen muotoilu, joka sanoo Turingin koneiden olevan laskentaa harjoittavia
ihmisiä, tuo tämän paremmin esiin. Kuitenkin on tärkeää huomioida termin
’kalkykointi’ mekaaninen merkitysvivahde (von Wright 1982). Wittgensteinin
ajatuksen olennaisuus liittyy nimenomaan Turingin koneisiin, jotka Turing
(1936) muotoili täsmentäessään laskennan käsitteen, johon hän päätyi analysoimalla ihmisiä, jotka suorittavat laskentaa: mikä on olennaisinta laskennassa? Siten Turingin koneet ovat laskentatapahtuman analyysin lopputuloksena saavutettu abstrakti kuvaus laskentaprosessista ja Turingin menetelmä
malliesimerkki analyysista, jota tarkastelemme myöhemmin. Turingin kone
on abstrakti kone, joka muodostuu ruutuihin jaetusta, potentiaalisesti äärettömästä nauhasta sekä luku- ja kirjoituspäästä, joka voi liikkua nauhalla yhden ruudun oikealle tai vasemmalle, lukea ruudussa olevan merkin, pyyhkiä
ruudussa olevan merkin pois tai kirjoittaa ruutuun merkin. Luku- ja kirjoituspään toimintaa ohjaavat yksiselitteisesti annetut käskyt, joiden seuraaminen
on mekaanista suorittamista. Näin Turingin koneet tuottavat matematiikasta
mekaanisen ja formaalin kuvauksen, mikä ehkä osaltaan vahventaa käsitystä
matematiikasta formaalina merkkipelinä.
Turingin koneet antavat selkeän ja täsmällisen luonnehdinnan matemaattiselle menetelmälle, josta Gödel (1946, 84) puhuu absoluuttisena, so. käytetystä
formalismista riippumattomana, määritelmänä. Jo aiemmin tunnettiin monia
algoritmeja, mutta vasta Turingin koneet antoivat selkeän ja loogisesti täsmällisen määritelmän matemaattiselle ratkaisumenetelmälle. Tämä mahdollisti
2 Englanniksi: ”Turing’s ”Machines”. These machines are humans who calculate.”, laina
artikkelista Sieg 2002.
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todistuksen matematiikan (logiikan) ratkeamattomuudelle eli sille, ettei ole
menetelmää, joka ratkaisisi kaikki matematiikan (logiikan) ongelmat. Siten
Turingin koneiden merkitys matemaattisen ajattelun teoreettiselle tutkimukselle on erittäin olennainen, mutta sillä on myös käytännöllistä merkitystä.
Tähän liittynee myös, että käsitys matematiikasta formaalina merkkien manipulaationa on niin yleinen, vaikka sinällään Turingin analyysi ei tällaista
tukisikaan.
Matemaattisista tieteistä puhutaan yleensä eksakteina tieteinä. Descartes pyrki luonnehtimaan yksikäsitteisesti, mitä täsmällisyys (eng. exactness) matematiikassa tarkoittaa (Bos 2001). Yksinkertaisesti ja tiivistetysti voidaan sanoa,
että tämä johti geometristen kuvioiden ja niiden suhteiden ilmaisun muuntumiseen algebrallisiksi. Siten matemaattinen kieli muuttuu kalkyylimäisemmäksi, mikä ilmenee erityisesti differentiaali ja integraalilaskennassa, jonka
englannin kielinen nimi, Calculus, viittaa juuri kalkyyliin.
Matematiikan ymmärtäminen formaalina symbolimanipulaationa vaikuttaa
myös siihen, millaiseksi ajattelemme matemaattisen tiedon. Matemaattinen
tieto on kiinnostava moni-ilmeinen kokonaisuus, jossa edellä kuvatulla formaalilla näkemyksellä on oma tärkeä roolinsa. Joutsenlahti ja Tossavainen
(2018) luonnehtivat matemaattista tietoa jakamalla tiedon kolmeen luokkaan,
käsitteelliseen tietoon, proseduraaliseen tietoon ja strategiseen tietoon. Käsitteellinen tieto muodostaa laajoja tietoverkkoja, ja siten ns. käsitekartat heijastelivat tätä puolta (matemaattisessa) tiedossa. Proseduraalinen tieto käsittää
matematiikan symbolisen esittämisjärjestelmän ja myös matematiikan algoritmit, proseduurit sekä säännöt matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi
(Joutsenlahti & Tossavainen 2018, 416). Matemaattista päättelyä ja ongelmanratkaisua ohjaa strateginen tieto.

Analyysin ja synteesin menetelmä
Analyysin ja synteesin menetelmä on yksi keskeisimmistä matemaattisen ajattelun malleista, jonka juuret ulottuvat antiikin geometriaan. Aristoteles piti
menetelmää kaiken inhimillisen järkevyyden esikuvana. (Hintikka & Remes
1974; Niiniluoto 2018.) Seuraava luonnehdinta analyysin ja synteesin menetelmästä on saatu artikkelista Niiniluoto (1990, 155): Aluksi suoritetaan analyysi,
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jossa pyritään ”etsimään todistus annetulle teoreemalle (teoreettinen analyysi)
tai ratkaisu etsitylle piirustustehtävälle (problemaattinen analyysi) aloittamalla tavoitellusta lopputuloksesta ja päättelemällä ”taaksepäin” tuon tuloksen
voimassaolon ehtoihin”. Analyysin jälkeen suoritetaan synteesi lähtien liikkeelle analyysin lopputuloksesta ja kulkemalla päättelyaskeleet ”vastakkaiseen
suuntaan”. Siten synteesi on formaali päättely, joka antaa teoreettisen analyysin jälkeen todistuksen teoreemalle ja problemaattisen analyysin jälkeen ratkaisun annetulle piirustustehtävälle. Analyysin ja synteesin menetelmä on
ollut kokeellisen tieteen metodisena esikuvana (Hintikka & Remes 1974).
Analyysin ja synteesin menetelmä ei ole mekaaninen menetelmä, vaan tiedonhankinnan menetelmä, mikä tulee hauskalla ja osuvalla tavalla ilmi Niiniluodon (1990) soveltaessa menetelmää luovuuden analyysiin. Hän tarkastelee
Edgar Allan Poen esittämiä esimerkkejä, salapoliisin ongelmanratkaisua ja runon ”Korppi” kirjoittamisprosessia. Poe kytkee analyysin menetelmän matematiikkaan ja erityisesti differentiaalilaskentaan. Saadakseen esiin analyysin
edellyttämän luovuuden hän luonnehtii pelaajaa ja analyytikkoa: ”Yleisesti
mielletäänkin, että hyvän pelaajan ominaisuuksiksi riittää pettämätön muisti ja sääntöjen tunnollinen noudattaminen. Mutta analysoijan kyvyt tulevat
esiin sääntökirjan tuolla puolen.” (Poe 2006, 381.) Tämä sääntökirjan tuolla
puolen oleminen viittaa analyysin strategisuuteen eli siihen, jota Joutsenlahti
ja Tossavainen (2018) kutsuvat strategiseksi tiedoksi.
Sääntökirja antaa pelin määritelmälliset säännöt (eng. definitory rules), joita
noudattamalla pelataan oikein. Logiikassa näitä vastaavat (formaalit) päättelysäännöt, koulumatematiikan laskusäännöt tai edellä mainittujen Turingin
koneiden ”käyttäytymistaulukot” (Hodges 1997, 16). Strategiset säännöt puolestaan kertovat, miten pelataan hyvin. Strategisille säännöille ei ole esitettynä
formaaleja muotoiluja, mikä ilmenee Poen muotoilusta analysoijan kykyjen
tulevan esiin sääntökirjan tuolla puolen. Loogisesti tämä tarkoittaa, että meillä ei ole olemassa efektiivisiä strategisia sääntöjä (Hintikka 1969; Hintikka &
Bahman 1991; Hintikka, Halonen & Mutanen 2002.) Poen mukaan pelaaja
”käyttää hyväkseen kaikkea, mistä saa luvallista hyötyä”, joten hänelle ”riittää
pettämätön muisti ja sääntöjen tunnollinen noudattaminen”. Analyytikon tilanne on toinen, hänen tulee toimia strategisesti, toisin sanoen hänen tulee toimia strategisten sääntöjen ohjaamina; hänen tulee ”tietää, mitä havainnoida”
(Poe 2006, 381). Pelkkä älykkyys ei ole riittävää, vaan tarvitaan mielikuvitusta.
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Tämä mielikuvitus tuo mukanaan luovuuden, ongelmatilanteen jäsennyksen
ja ratkaisun hahmotuksen. Siten mielikuvituksellisuus viittaa siihen, että strategiset säännöt ovat sananmukaisesti laskemattomia. Näin strateginen tieto,
jonka Joutsenlahti ja Tossavainen (2018) tuovat esiin, osoittautuu yhtäältä
olennaisen tärkeäksi, mutta samalla erityisen vaikeaksi: miten opettaa analyysia, jonka luonne vaihtelee tapauskohtaisesti? Ehkä tässä vaikeudessa on syy,
miksi sitä ei riittävässä määrin painoteta opetuksessa. Matematiikan oppikirjoissa keskitytään pitkälle kuvaan, miten teoreemat todistetaan tai miten tehtävät ratkaistaan. Siten analyysivaihe jää esittämättä. Näin analyysi näyttäytyy
tehtävän hahmotusasiana, joka ei kuulu varsinaiseen matemaattiseen tehtävän
ratkaisuun.
Analyysivaiheessa ongelmaa jäsennetään, etsitään peruselementit tai tekijät ja
niiden väliset riippuvuussuhteet. Tämä muistuttaa sitä, mitä Joutsenlahti ja
Tossavainen (2018) kutsuu käsitteelliseksi tiedoksi. Geometriassa käsitteet tarkoittavat kuvioita ja apukuvioita. Kuten Descartes osoittaa, geometrian kuviot
ja niiden väliset suhteen voidaan ilmaista myös algebrallisesti. Joka tapauksessa analyysivaiheessa voidaan käyttää formaalin kielen rinnalla tai jopa sijaan
myös ns. luonnollista kieltä ja kuvioita. Kysymys ei tällöin ole asian tekemisestä ymmärrettäväksi niille, jotka eivät ymmärrä ongelmaa, vaan aidosti olennaisesta osasta matemaattisen ongelman ratkaisua. Todistus voidaan muotoilla piirustuksena (geometria) tai symbolisena (algebra). Tämä voi siten olla
muodoltaan formaali, mutta ei ole syytä rajoittaa vain johonkin tiettyyn formaaliin esitysmuotoon. Kuitenkin kyse on matemaattisesta päättelystä, joten
päättelyn tulee olla looginen. On tärkeää ymmärtää, että looginen, abstrakti ja
formaali ovat kolme eri ominaisuutta (Lehti 1969).
Analyysivaiheessa on käsitteellisen tiedon rooli erittäin keskeinen. Analyysin
onnistumisen kannalta on olennaista havaita ja ymmärtää laajoja käsitteellisiä
yhteyksiä. Oikeastaan edellä mainittu Turingin analyysi ihmisten harjoittamasta laskennasta on malliesimerkki hedelmällisestä analyysistä. Matematiikassa analyysi tarkoittaa, että annetulle tehtävälle etsitään ne parametrit
ja niiden väliset suhteet, joita tehtävän ratkaisu edellyttää. Synteesivaiheessa,
jossa muotoillaan formaali todistus tai ratkaisu, proseduraalinen tieto painottuu. Synteesi etenee päinvastaiseen suuntaan kuin analyysi. Todistus tulee olla
esitetty loogisesti täsmällisesti, mikä nykyisin usein tarkoittaa formaalia symbolikielistä muotoilua, jossa tulee noudattaa tiukasti annettuja päättelysääntöOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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jä. Siten todistuksen muotoilu muistuttaa sitä, mitä Poe edellä kutsui pelaamiseksi. Näin strateginen tieto saattaa vaikuttaa turhalta. Monet matematiikan
harjoitustehtävät muotoillaan siten, ettei varsinaista analyysivaihetta tarvita ja
pelkkä formaali todistus on riittävä tehtävän ratkaisuksi, matematiikka näyttäytyy pelkkänä laskemisena tai merkkipelinä. Tämä muistuttaa kalkyylin
ajatusta, jota jo Leibniz kehitteli. Kalkyylin ajatus ja yleisemmin universaalin
kielen ajatus on syvällinen ajatus, jolla on pitkät historialliset juuret ja jolla
on yhteys myös nykyiseen loogiseen ja matemaattiseen ajatteluun. (Kneale &
Kneale 1962; Raatikainen 2000; Roinila 2000; von Wright 1982.)
Formaalin esitystavan painotus ei ole mikään uusi ilmiö. Kuitenkin 1900-luvun alkupuoli oli sille erityisen suotuisaa aikaa. Logiikan nopea kehitys ja
nimenomaan formalismin voittokulku eri rintamilla toivat painavuutta formaaleja menetelmiä painottaville näkemyksille. (Black 1959.) Formaalinen
esitystapa ja aksiomaattisuus ovat olennainen osa matematiikkaa. Matematiikan luonnetta tarkasteleva metamatematiikka nojautuu pitkälle nimenomaan
tähän formaaliin ja aksiomaattiseen esitystapaan. Tätä kautta on pystytty todistamaan niin matematiikan epätäydellisyys (Gödel 1931) kuin ratkeamattomuus (Turing 1936). Monet matematiikkaa luonnehtivat kysymyksenasettelut
nojaavat tällaiseen formaaliin lähestymistapaan (ks. esim. Tarski 1956, joka on
edelleen lukemisen arvoinen perusteksti alalta).
Matematiikkaa leimallisesti ilmentävä formaali ja symbolinen esitystapa kytkeytyy läheisesti todistusteoreettisiin menetelmiin (Lakatos 1986, 155). Kuitenkin myös todistusteoreettisissa tilanteissa on mahdollista käyttää laajempaa kielellistä ilmaisurepertuaaria. Erityisesti analyysivaiheeseen soveltuu
varsin laaja kirjo erilaisia kielellisiä ilmaisutapoja. Lisäksi malliteoreettiset
menetelmät ovat tuoneet esiin, että syntaktisen todistusteoreettisen esitystavan rinnalla on kuvallinen malliteoreettinen lähestymistapa, joka siis kytkeytyy visuaalisiin menetelmiin. Siten edellä mainittu Gödelin täydellisyyslause
on erittäin tärkeä tulos tarkasteltaessa visuaalisten menetelmien luonnetta ja
roolia matemaattisessa päättelyssä. Barwise ja Etchemendy (1991) tuovat esiin
matemaattisen päättelyn visuaalisuuden. Heille visuaaliset menetelmät ovat
varsin laaja kirjo erilaisia visualisointeja pitäen sisällään mm. geometriset kuviot, Venn-diagrammit ja tietokonevisualisaatiot. Visuaaliset menetelmät on
yleisesti ymmärretty osaksi matemaattista päättelyä (de Toffoli 2017), mutta
myös laajemmin osaksi tieteellistä päättelyä (Priest, de Toffoli & Findlen 2018).
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Logiikassa malliteoria on tuonut visuaaliset menetelmät osaksi formaalia kalustoa (Hintikka 1988; ks. myös Hintikka 1973, 37).
1960-luvulta alkaen on yhä enemmän ryhdytty kiinnittämään huomiota
päättelyn dynaamisiin piirteisiin, kuten tiedon kasvuun päättelyssä. (Ks. van
Ditmarsch, van der Hoek & Kooi 2020 ja siinä olevat lähteet). Tämä kytkeytyi osin tietojenkäsittelyn (ohjelmoinnin) kehitykseen (Troquard & Balbiani
2019). Samalla on myös opittu paremmin ymmärtämään päättelyn luonnetta; enää ei päättelyä ymmärretä vain formaaliksi merkkipeliksi, vaan otetaan paremmin huomioon edellä mainittu visuaalinen päättely. (Giaquinto
2016; Mancosu 2008; Mancosu, Jørgensen & Pedersen 2005; Zimmermann &
Cunningham 1991.)
Matemaattisen päättelyn luonne näyttäytyy moninaisena ja rikkaana. Matematiikan opetuksessa painotetaan kuitenkin formaalia ja symbolista esitystapaa, joka ilmenee päättelyn synteesiosassa. Analyysivaiheen olennainen
tehtävä on ongelmatilanteen jäsennys ja ongelman ratkaisussa tarvittavan
informaation eksplikoiminen, joka tekee matemaattisesta päättelystä erityisen kiinnostavaa, mihin liittyy Peircen erottelu teoremaattisesta ja korollaarisesta päättelystä: teoremaattisessa päättelyssä tarvitaan uusien yksilöiden
tai konstruktioiden tuomista mukaan ja korollaarisessa näin ei tarvitse tehdä.
(Haaparanta 2019; Hintikka 1980.) Näiden uusien yksilöiden tai konstruktioiden tuoma informaatio voidaan määrittää pinta- ja syvyysinformaation avulla. (Hintikka 1973, 186, Ch. X.) Korollaarisessa päättelyssä kaikki tarvittava
informaatio on annettu jo päättelyprosessin alussa, mikä tekee päättelystä
triviaalia eli päättelyssä ei tarvita lainkaan syvyysinformaatiota. Geometrian
traditio on kautta historian todentanut tätä ajatusta. Logiikassa informaa
tion lisäys tapahtuu ottamalla käyttöön uusia yksilövakioita, joiden ”kuvallinen luonne” ilmenee skemaattisissa diagrammeissa (Hintikka 1973, 45). Se,
kuinka paljon uusia yksilövakioita todistuksessa tarvitaan, kuvaa tarvittavan
lisäinformaation määrää.
Matematiikan käytäntö tukee edellä mainittua peirceläistä erottelua. Geometriassa lisäinformaatio tulee mukaan analyysiprosessin aikana tehtyjen apupiirrosten avulla, jotka ovat loogisesti yksilövakioita. Nämä tuovat mukanaan
silminnähtävää lisäinformaatiota ongelmanratkaisuun. (Platonin dialogi Menon on hyvä esimerkki tällaisesta.) Algebrallisessa yhteydessä tilanne ei ole
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samalla tavoin selvä, kuitenkin Kant puhuessaan matematiikan intuitiivisuudesta (Anschaauung) viittasi konkreettisiin numeraalisiin laskuihin tällaisessa informationaalisessa merkityksessä (Hintikka 1969). Siten yksilövakiot
toimivat päättelyssä informationaalisessa merkityksessä, mikä logiikassa
tarkoittaa eksistentiaalista instantiaatiota (eksistenssikvanttorin eliminointisääntö). (Hintikka 1973.)
Kiinnostavaa on, että edes loogisesti täydellisen (alkeis)geometrian yhteydessä
ei ole mahdollista efektiivisesti löytää parhaita konstruktioita, kuten jo Leibniz
esitti. Lisäksi logiikan (ja siten myös matematiikan) epätäydellisyys osoittaa,
ettei meillä voi olla efektiivisiä todistamisstrategioita. Tämä tarkoittaa, että
saadaksemme riittävän määrän informaatiota syvyysinformaation syvyyden
tulisi voida kasvaa rajatta. (Hintikka 1969, 1973.) Siten meillä ei ole olemassa
(loogisista syistä) päättelystrategioita sanan loogis-matemaattisessa merkityksessä. Kuitenkaan tämän ei tulisi tarkoittaa, että matemaattisen päättelyn
strategisiin puoliin ei tulisi kiinnittää huomiota. Strateginen ajattelu liittyy
nimenomaan analyysivaiheeseen, joten varmaan tämä on yksi peruste sille,
että matematiikan opetuksessa painottuu todistamisvaiheen formaalisuus –
kaavojen manipulointi.
Matemaattisen todistuksen esittäminen formaalina päättelyketjuna tekee teoremaattiseksi tekevän lisäinformaation tunnistamisen vaikeaksi. Usein todistuksen kohdalla lisäinformaatiota tuottavat askeleet selitetään erikseen, mikä
ilmenee esimerkiksi laadukkaassa, mutta suhteellisen formaalissa oppikirjassa Rogers (1967). Alkeisoppikirjoissa, kuten esimerkiksi Cutland (1980), teoremaattisia askeleita selitetään enemmän kuin formaaleissa kirjoissa. Kuitenkin
lisäinformaatio tuodaan mukaan analyysivaiheessa ja siten todistus on periaatteessa korollaarista (Haaparanta 2019, 144). Vaikka differentiaali- ja integraalilaskenta on malliesimerkki kalkylatiivisesta päättelystä, on kiinnostavaa
havaita näiden alojen oppikirjojen ”rikas” kieli. Esimerkiksi Myrberg (1977,
53–60), funktion raja-arvoa erittäin informatiivisesti edellä mainitussa merkityksessä. Kieli on vain osin formaalia. Erityisesti kannaltamme olennainen
ε–δ-logiikka, joka on matematiikassa tavanomainen tapa esittää kvanttorien
välinen episteeminen vuorovaikutus (Hintikka 1998, 8), tulee hyvin näkyviin.
Lindelöf (1961, 143–147) esittelee Eukleideen algoritmin. Tämä esitys on miellyttävää ja pedagogisesti rikasta luettavaa, jossa tulee hyvin esiin aiemmin
kuvattu analyyttinen ote, vaikkakaan siinä ei eksplisiittisesti noudateta ana310
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lyysin ja synteesin menetelmää. Esitys osoittaa, että puoliformaali esitystapa
on varsin hyvä tuomaan esiin asian olennaisia matemaattisia piirteitä pedagogisesti rikkaalla tavalla.
Niiniluoto (2018, 19, 23–24) toteaa, että analyysi on käänteistä päättelyä teoreemasta aksiomeihin tai ongelmasta sen ratkaisuun. Tämän päättelyn täsmällinen luonnehdinta on erittäin vaikeaa. Kannaltamme on olennaista, että
analyysi tuo esiin teoreeman todistuksessa tai ongelman ratkaisussa tarvittavat parametrit ja niiden väliset (relevantit) suhteet. Siten matematiikan opetuksessa olisi hyvä formaalisti oikean todistuksen tai ongelman ratkaisun
ohella painottaa tilanteen loogis-käsitteellistä analyysia. Toisin sanoen luonnehditaan, millaisia kuvioita tai yksilövakioita tarvitaan ja miksi niitä tarvitaan. Kuten olemme edellä huomanneet, näitä seikkoja tuodaan hyvin esiin
laadukkaissa oppikirjoissa. Kuitenkin analyysin ja synteesin menetelmä mahdollistaa tämän systemaattisen ja pedagogisen huomioinnin.

Matematiikan käytännöt
Opetussuunnitelmien perusteissa (2014, 21) painotetaan monilukutaitoa, jonka tarkoitus lienee lisätä oppilaiden ymmärrystä ja kykyä jäsentää moniulotteisia asioita, mikä sinällään on tietysti kannatettava asia. Monilukutaitoon
sisältyy myös kielellinen rikkaus, jonka tärkeyteen matematiikan ymmärtämisen kannalta olemme edellä viitanneet. Kuitenkin monilukutaito (tai tieteellinen lukutaito) tuo mukanaan koulutukseen episteemisten tavoitteiden
rinnalle käytännöllisiä tavoitteita. Tällöin on riski, että oppiaineen kannalta
painotukset muuntuvat siten, että oppiaineen sisäinen logiikka saattaa heiketä. Kokkonen ja Laherto (2018) analysoivat yksityiskohtaisesti tällaiseen muutokseen liittyviä riskejä.
Analyysi ja informaation kasvu viittaavat implisiittisesti matematiikan käytäntöihin. Kuten edellä olemme todenneet, ei ole olemassa (mekaanisia) sääntöjä, jotka määrittäisivät, miten analyysi tulisi tehdä tai millaista informaatiota
todistuksessa tarvitaan. Siten strategiseksi tiedoksi kutsumamme matemaattisen päättelyn analyysivaihe kytkeytyy läheisesti käytännöllisiin seikkoihin,
joiden hallinta liittyy nimenomaan harjaantuneisuuteen eikä teoreettiseen tietoon. Siten matematiikan käytäntö on myös käsitteellis-teoreettisen ymmärOpetuksen ja oppimisen ytimessä
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ryksen kannalta olennaisen tärkeää. Matematiikan käytäntöjen tutkimus on
viime vuosikymmeninä ollut varsin vilkasta. (Azzouni 2006, 2013.)
Kitcher (1986) painottaa matematiikan käytännön merkitystä matematiikan
ymmärtämisen kannalta. Matematiikka on konkreettista sosiaalista käytäntöä ja sitä tulisi tarkastella paralleelisena konkreettisena ilmiönä esimerkiksi
luonnontieteiden tutkimuksen kanssa. Kuitenkin Kitcherille käytäntö on formaali rakenne, jonka hän muotoilee järjestettynä viisikkona <L, M, S, R, Q>,
missä L on jokin annettu kieli, M on tietty yleinen metamatemaattinen näkemys, S joukko hyväksyttyjä kielen L lauseita, R on matemaattisen päättelyn
menetelmät ja Q joukko avoimia matemaattisia kysymyksiä. Näin käytäntö
jähmettyy matemaattiseksi struktuuriksi, jonka tutkimus on loogis-käsitteellistä työtä.
Azzouni (2013) puolestaan tarkastelee matemaattista käytäntöä konkreettisesta näkökulmasta. Hänen tarkastelussaan on läheinen yhteys edellä kuvattuun analyysin ja synteesin menetelmän analyysivaiheeseen. Erityisesti hänen
painottamansa ajatuskokeet nojaavat edellä kuvattuun analyysiin. Kuitenkin
ajatuskokeen käsite kytkee matemaattisen käytännön lähemmäs kokeellisen tieteen käytäntöä. Näin matemaattinen käytäntö näyttäytyy etsivänä ja
kokeilevana tieteenä, mitä jo Lakatos (1976) painotti. Toisaalta analyysin ja
synteesin menetelmä on nähty kokeellisen tieteen esikuvana, mikä painottaa
kokeellisen menetelmän luovaa käsitteellistä puolta (Hintikka & Remes 1974;
Niiniluoto 2018).
Priest, de Toffoli ja Findlen (2018) kuvaavat diagrammamenetelmää nimenomaan episteemisenä käytäntönä. Diagrammamenetelmän konstruktiivista
samalla tavoin kuin geometria: päättelyaskeleet voidaan tehdä ja nähdä. Kuten
edellä toimme esiin, myös matematiikan peruslogiikka, ε-δ-logiikka, on vastaavalla tavalla konstruktiivista. Näin konstruktiivisuus näyttäytyy olennaisena matemaattisen päättelyn ominaisuutena. Hintikka (1969, 235) muotoilee
tämän seuraavasti: ”Kantin mukaan ‘matemaattista on tieto, jonka järki saavuttaa käsitteiden konstruktion kautta’.” (Hintikka 1969, 235).
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Loppusanat
Matemaattinen ajattelu on toimintaa, johon vaikuttaa niin käytetty kieli,
käytännölliset seikat kuin yleinen käsitys matematiikan luonteesta. Käsitys
matematiikasta nimenomaan formaalina oppina, jossa symbolien käytöllä
on keskeinen merkitys, on pitkään elänyt traditio. Tällä käsityksellä on syvät
historialliset juuret ja 1900-luvun matematiikan filosofia osaltaan vahvisti tällaista käsitystä. Formaalin esitystavan korostaminen on siirtänyt painopistettä
matemaattisesta ajattelusta matemaattiseen esitystapaan, mitä matematiikan
oppikirjat ovat pikemminkin tukeneet kuin hälventäneet. Matematiikan kieli
on kuitenkin kaiken aikaa ollut sekakieli, jossa myös luonnollisella kielellä ja
kuvilla on ollut olennainen tehtävä, jota nykyisessä matematiikan päättelyn
tutkimuksesta ja matematiikan opetuksen tutkimuksissa on painotettu.
Analyysin ja synteesin menetelmän, jonka juuret juontavat aina antiikin
geometriaan, tuo esiin matemaattisen päättelyn luovuuden (analyysi) ja todistustavan formaaliuden (synteesi). Analyysivaiheen luova puoli liittyy nimenomaan matemaattisen ajattelun strategisuuteen, jota mm. Joutsenlahti ja
Tossavainen (2018) tuovat esiin. Tähän strategiseen puoleen liittyy myös esitystavallinen moninaisuus, jossa myös kuvilla ja luonnollisella kielellä on oma
roolinsa. Ei kuitenkaan ole olemassa strategisia sääntöjä samalla tavoin kuin
päättelysäännöt ovat muotoiltu.
Malliteoreettiset menetelmät ovat osaltaan osoittaneet, että kuvallinen esitystapa ei ole vain luovuutta auttava heuristinen keino, vaan olennainen osa matemaattista ajattelua. Näin kuvallinen päättely ei ole vain ongelman hahmottamiseen liittyvä apukeino, vaan keskeinen osa todistusta. Geometrian historia
osaltaan osoittaa näin olleen, mutta malliteoreettinen lähestymistapa tuo
kuvallisuuden osaksi myös algebrallista ajattelua. Matematiikan opetuksessa
lienee syytä painottaa luovaa ongelman jäsennystä (analyysi) formaalin oikein
laskemisen rinnalla (synteesi). Näin opetuksen antama kuva matematiikasta
rikastuu ja muodostuu kokonaisvaltaisemmaksi.
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