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Deliberatiivinen luokkahuonedemokratia
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Kouludemokratia on kolmenkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen noussut
koulutuspoliittisen keskustelun keskiöön oppilaskuntien kehittämisen ja
kansalaisvaikuttamishankkeiden kautta. Tässä diskurssissa heijastuu toisaalta
poliitikkojen huoli alhaisista äänestysprosenteista etenkin nuorten aikuisten keskuudessa
ja toisaalta perustuslaissakin tunnustettu oikeus osallistua itseä koskevista asioista
päättämiseen.
Esitelmässäni lähden liikkeelle kriittisestä kansalaisesta aidon demokratian edellytyksenä
ja täten myös kansalaiskasvatuksen tavoitteena. Mielipiteiden perustelemisen taito sekä
taito arvioida perustelujen mielekkyyttä ovat ominaisia kriittiselle kansalaiselle. Näitä
taitoja tarvitaan, jotta ihminen huomaisi ympäriltään indoktrinoivat käytänteet ja kykenisi
vastustamaan niitä. Myös kansanedustajien vastuuvelvollisuus edellyttää kansalaisia,
joiden kasvatus valmistaa heidät harkintaan ja kykyyn arvioida edustajiensa harkintojen
tuloksia. Deliberatiivisessa demokratiateoriassa painotetaan perusteluita arvioivan
keskustelun merkitystä valistuneessa päätöksenteossa. Deliberaation avulla on siis
mahdollista harjoitella kansalaisille tärkeitä taitoja.
Esitelmäni perustuu pro gradu tutkielmaani pohjautuvaan ja tekeillä olevaan artikkeliin.
Toimintatutkimukselliseen paradigmaan perustuvassa opinnäytetyössäni kehitin
luokkahuoneen päätöksentekoa deliberatiivisessa hengessä. Oppilaat pääsivät nostamaan
tärkeiksi kokemiaan asioita luokan yhteiseen keskusteluun ja tekemään päätöksiä niiden
suhteen. Opettajan johdolla pyrimme osallistamaan myös luokan hiljaisimmat oppilaat
deliberaatioon. Kompetenssien eritasoisuus asetti kuitenkin haasteita osallistumiselle ja
pakotti meidät miettimään uusia kehityssuuntia. Esitelmässäni tarkastelen
luokkahuonedemokratian toteutettavuutta ja pohdin sen merkitystä kansalaiskasvatuksen
projektille.

Kerhotoiminnan mahdollisuus tukea lapsen ja nuoren kasvua osallistuvaksi
kansalaiseksi: esimerkkinä Nuorten parlamentti toiminta
Tiina Karhuvirta, Helsingin yliopisto / Kerhokeskus – koulutyön tuki ry
tiina.karhuvirta@kerhokeskus.fi

Koulun kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja
nuoren kasvua tukevaa toimintaa. Oleellisina toiminnallisina tavoitteina on muun muassa
lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Onko koulussa
mahdollista syventää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja samalla tukea nuorten
yhteiskunnallista aktiivisuutta?



Nuorten parlamentti toimintaa on Suomessa järjestetty vuodesta 1998 lähtien, ja se on
vakiintunut yhdeksi toimintamuodoksi, jossa hyödynnetään kerhotoimintaa ja erityisesti
kerhotoiminnan vapaaehtoisuudenulottuvuutta. Koulun Nuorten parlamentti kerhot ovat
olleet siis yksi paikka – mahdollisesti myös ainoa paikka kouluyhteisössä –
peruskouluikäisille nuorille, joissa he ovat voineet ”puhua politiikkaa” vertaistensa
kanssa.
Esityksessäni hahmottelen toiminnan taustoja ja kehittymistä sekä sitä, millaisia
näkemyksiä osallistujilla – nuorilla ja ohjaajilla – on ollut Nuorten parlamentti kerhoista
ja niiden toiminnasta. Esityksessä käytetään materiaalina Nuorten parlamentti toiminnan
aineistoja sekä keräämääni haastattelumateriaalia.

Väkivalta häiriintyneenä vuorovaikutuksena
Eevastiina Gjerstad & Timo Purjo, Non Fighting Generation ry
eevastiina.gjerstad@nfg.fi

Non Fighting Generation järjestössä väkivalta nähdään pääasiassa
vuorovaikutuksellisena ja elämäntaidollisena ongelmana, johon liittyy puutteellisuuksia
tai vääristymiä arvoissa, tunnetaidoissa, asenteissa ja toimintatavoissa. NFG:n
kasvatusfilosofia nojaa Rauhalan ja Franklin holistiseen ihmiskäsitykseen, jonka
mukaisesti ihmisen perustarve on tahto tarkoitukseen. Tarkoituskeskeisyys näkyy
kohtaamispedagogiikassa, jonka kautta kasvattaja pyrkii saattamaan nuoren kasvokkain
arvojensa, tunteidensa, asenteidensa ja toimintatapojensa kanssa dialogisesti, nuorta
kunnioittaen, mutta silti kasvattajana toimien. Erityisen tärkeää on, että kasvattaja välttää
indoktrinaatiota ja toimii siten, että nuori on selvillä kasvattajan tarkoitusperistä.
Väkivaltaan johtanutta häiriintynyttä vuorovaikutusta pyritään ehkäisemään ja
korjaamaan myös muun muassa korostamalla sukupuolten välistä kumppanuutta
vastakkainasettelujen sijaan ja parantamalla sukupuolten välistä vuorovaikutusta. Parasta
perheväkivallan ennaltaehkäisyä on ehkäistä seurusteluväkivaltaa.
NFG:ssä meneillään olevassa Levottomat Tuhkimot projektissa pyritään saamaan
konkreettista tietoa tyttöjen väkivaltailmiöstä. Kokemuksellisesti ilmiöön tutustutaan
väkivaltaisesti ja tuhoisasti oirehtiville tytöille järjestettävien kokeilevan ja auttavan
yksilötyöskentelyn ja vertaistukiryhmien avulla. Lisäksi tutustutaan aiheesta olevaan
tutkimuskirjallisuuteen. Näiden tutkimustulosten avulla lähdetään kehittämään
konkreettisia tapoja ja menetelmiä, joiden avulla tyttöjen väkivaltaiseen ja tuhoisaan
käyttäytymiseen voidaan puuttua tuloksellisesti ja kohtaamispedagogiikkaa noudattaen.

Musiikki ja mediakasvatusnäkökulmia kansalaiskasvatukseen
Pirkko Martti, Turun yliopisto
pirkko.martti@utu.fi

Tarkastelen esityksessäni musiikkikasvatuksen kytkentöjä kansalaiskasvatukseen ja
erityisesti mediakasvatukseen osana sitä. Euroopan yhteisöjen komissio julkaisi vastikään
julkilausuman medialukutaidosta digitaalisessa ympäristössä. Sen mukaan nykypäivän
tietoyhteiskunnassa medialukutaidossa on kyse osallistumisesta ja kansalaistaidoista ja



sitä pidetään yhtenä keskeisenä edellytyksenä aktiiviselle ja täysimääräiselle
kansalaisuudelle, joka estää yhteisöstä syrjäytymisen tai ainakin vähentää sen riskiä.
Näkemys mediataidosta kansalaistaitona nostaa mediakasvatuksen erityisasemaan osana
kansalaiskasvatusta.
Toisin kasvattamisen teemaan liittyen voidaan pohtia mediaa informaalina
oppimisympäristönä ja musiikkikasvattajana. Haluan esityksessäni tuoda keskusteltavaksi
problematiikkaa, joka sisältyy erityisesti oman maan kulttuuriperinnön välittämiseen
kansalaiskasvatuksen tavoitteena. Miten se toteutuu musiikkikasvatuksessa, joka
tasapainoilee kulttuurisen musiikkiperinnön vaalimisen ja toisaalta
populaarimusiikkipainotusten välillä globaalin musiikkiteollisuuden puristuksessa?
Tuoko musiikkiteollisuuden voimakas koko musiikkikulttuuriin kohdistuva vaikutus
myös kuluttajanäkökulman musiikkiin tärkeäksi osaksi kansalaiskasvatusta?
Tarkastelen median roolia musiikkikasvatuksessa kulttuuriperinnön välittäjänä
esimerkkinä kanteleen modernisaatio 2000luvulla. Se tuo esille muun muassa
kysymyksen, tarvitaanko kulttuuriperinnön välittämiseen nykyajassa tuotteistamista
modernin markkinoinnin keinoin. Saako kansallissoitin uuden imagon mediassa?
Keskusteltavaksi jää kulttuuriperinnön välittämisessä tuotteistamisen suhde
kansanperinteen säilyttämiseen sellaisenaan, muuttumattomana, itseisarvona.

Ääniympäristön kuuntelu ja musiikkikasvatus
OlliTaavetti Kankkunen, SibeliusAkatemia
tnolka@uta.fi

Vaikka arjen äänet, musiikki, verbaaliset ja eiverbaaliset äänet saavuttavat aistimme
lakkaamatta vuorokauden ajoista riippumatta, aina läsnä olevan ääniympäristön
kuunteluun ja kuuntelutaitoihin ei juuri anneta ohjeita koulussa. Kuinka voimme olettaa,
että ihmiset voivat kehittää kuuntelutaitojaan, jos heidän kuunteluaan ei harjoiteta?
Kuitenkin kaikkia koskettava globalisoituvan maailman ääniympäristö ja sen muutokset
edellyttävät auditiivisia kansalaistaitoja.
Teoreettisen tutkimukseni Ääniympäristökasvatus suomalaisessa perusopetuksessa
tutkimustehtävänä on praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian kriittinen tarkastelu ja
eettinen rekonstruktio ääniympäristön kontekstissa. Viitekehyksenä ovat sekä
praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia, joka korostaa yksilön elämänkäytäntöön
sitoutunutta toimintaa, että akustisen kommunikaation teoria, joka tarkastelee
kuuntelevan ihmisen näkökulmasta yksilön, yhteisön ja äänen välistä suhdetta.
Päämetodina on teoreettiskäsitteellinen analyysi ja argumentaatio.
Tutkimukseni muodostaa kokonaisuudessaan argumentaation suomalaisen
perusopetuksen esteettiselle ja eettiselle musiikkikasvatukselle audiovisuaalisessa
kulttuurissa. Tutkimukseni keskeisin tieteellinen merkitys voidaan nähdä
musiikkikasvatuksen yhteiskunnallisen ydintehtävän, oikeutuksen ja kasvatustavoitteiden
teoreettisessa tarkastelussa.
Keskityn esityksessäni akustisen ja sosiaalisen ympäristön sekä musiikin ominaisuuksien
vertailuun. Osoitan, että ääniympäristön ominaisuudet ja kuuntelun tavat, asenteet ja
kriteerit ovat vain tiettyyn mittaan asti samat kuin musiikin kuuntelussa, joka Reimer
Bennettin esteettisen ja David Elliottin praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian valossa



pohjautuu Fine Arts ajattelumalliin. Molemmat kuuntelukasvatuksen paradigmat
osoittautuvat riittämättömiksi ääniympäristön kuuntelun huomioon ottavassa
musiikkikasvatuksessa. Tutkimukseni ratkaisee ongelman laajentamalla
musiikkikasvatuksen paradigman ääniympäristökasvatukseksi. Tarkastelen tätä
päivittäisen ääniympäristön kuuntelukasvatusta kansalaiskasvatuksena.

Kotimaisema, peritty kulttuuriympäristö. Ympäristökasvatuksella kestäviä
kulttuuriympäristöjä
Laura Puolamäki & Eeva Raike, Turun yliopisto
llpuol@utu.fi

Ihmisen toiminta ja vuorovaikutus maiseman kanssa näkyy maiseman
kerrostuneisuutena. Kulttuuriympäristön arvon ja moneen kertaan rakennetun ympäristön
merkitysten ymmärtäminen edellyttää usein joko harjaantumista maiseman tulkintaan tai
paikallisen asukkaan omakohtaisiin kokemuksiin perustuvaa intuitiivista ymmärrystä.
Kulttuuriympäristöjen suojelukeinojen moninaiseen valikoimaan sisältyy
kulttuuriympäristökasvatus. Olemme pohtineet artikkelissamme Eurooppalaisen
Maisemayleissopimuksen määrittelemän maiseman käsitteen vaikutusta
ympäristökasvatuksen menetelmiin kulttuuriympäristökohteissa.
Kulttuuriympäristökasvatuksen tavoitteena on suojella kulttuuriympäristöjä
kokonaisvaltaisesti vahvistamalla omaan ympäristöön liittyvää paikallisidentiteettiä,
lisäämällä tietoisuutta ympäristöstä ja ylläpitämällä aikaisempien sukupolvien luoman
ympäristön arvostusta sekä siihen liitettyjen merkitysten tuntemusta. Suojelun ja
kulttuuriympäristökasvatuksen perustana on ollut viranomaisten arvottama,
lainsäädännöllä virallistettu ja visuaalisesti havaittava maisema. Nykyään Eurooppalaisen
Maisemayleissopimuksen myötä maisemaksi käsitetään paitsi näköaistilla havaittava,
myös äänistä, tuoksuista, kosketuksesta, tavoista sekä yhteisistä ja yksilöllisistä
kokemuksista rakentunut ja niiden kautta assosioituva maisema.
Paikallisesti arvokkaina pidetyt kohteet ja niihin liittyvät paikallisen yhteisön yhteiset
kokemukset puuttuvat perinteisillä menetelmillä valtakunnallisesti arvokkaiksi
luokiteltujen luonnon ja kulttuurimaisemakohteiden kartastosta. Kulttuuriympäristön
arvo ja merkitys muodostuvat Eurooppalaisen Maisemayleissopimuksen mukaan paitsi
fyysisestä ympäristöstä myös tavoista ja perinteistä, joita pitkään jatkunut ihmisen ja
luonnon välinen vuorovaikutus on synnyttänyt. Arvokkaiden maisemakohteiden
määritelmän muutos tuo siis muutoksen myös ympäristökasvatuksen sisältöihin ja
menetelmiin. Fyysisen ympäristön tarkastelun lisäksi ympäristökasvatuksessa tulisi ottaa
kantaa siihen, millaisia kollektiivisia merkityksiä ympäristöön liittyy ja miten ne
muokkautuvat vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Lisäksi ympäristökasvatuksen tulisi
antaa maisemayleissopimuksen mukaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, jotta
tavoiteltu osallisuus suunnitteluprosesseissa vahvistuisi

Millaista on kansalaiskasvatus varhaiskasvatuksessa?
Riitta Korhonen, Turun yliopisto; Ebru Aktan, Canakkale Onsekiz, Mart
University, Turkey; Julia Spinthourakis, University of Patras, Greece



riitta.korhonen@utu.fi

Kansalaiskasvatus alkaa jo varhaislapsuudessa, kun lapsi on toisten lasten ja aikuisten
seurassa erilaisissa tilanteissa. Vuorovaikutus ja ensimmäset kokemukset ryhmässä ovat
lapselle merkittäviä, ja niissä luodaan pohjaa seuraaville vaiheille. Lapsella on
mahdollisuus osallistua ryhmässä toisten kanssa aktiviteetteihin ja hän oppii samalla
toimimaan lapsiyhteisön jäsenenä. Kontekstuaalisen oppimiskäsityksen mukaan lapsi saa
vaikutteita kaikista niistä ympäristöistä, joissa hän on jollakin tavalla osallisena.
Institutionaalisessa kasvatuksessa toiminta perustuu valtakunnalliseen
varhaiskasvatuksen kasvatussuunnitelmaan (Vasu 2005) Suomessa. Suunnitelmassa on
määritelty lapsille suunnatun toiminnan tavoitteet ja sisällöt. Systemaattisinta
varhaiskasvatusta toteutetaan päivähoidossa lapsiryhmissä. Kasvatuksessa esille tulevat
sisällöt ja orientaatiot jäsentävät toimintaa ja antavat mahdollisuuksia tasapuolisesti eri
alueiden käsittelyyn. Pienten lasten ryhmätoiminnan onnistuminen on suurelta osin
ryhmässä toimivien lastentarhanopettajien ja muun kasvatushenkilöstön varassa.
Henkilöstön tiedoilla, asenteilla ja toimintatavoilla on suuri merkitys siihen, millaista
orientoivaa kansalaiskasvatusta päiväkodissa toteutetaan. Pienten lasten sosiaaliseen
kehitykseen ja ryhmätyöskentelyvalmiuksiin vaikuttavat suuresti kasvu ja
oppimisympäristössä vallisteva ilmapiiri ja lasten omakohtaiset kokemukset.
Tässä esityksessä tarkastellaan kansainvälisestä tutkimuksesta saatuja tuloksia. Tutkimus
kohdistui alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien lastentarhanopettajien
toimintaan, kokemuksiin ja asententeisiin erilaisuutta kohtaan. Tutkimukseen osallistui
lastentarhanopettajia Turkista, Kreikasta ja Suomesta. Opettajilta kysyttiin muun muassa,
miten he suhtautuvat erilaiseen kulttuuriin ja miten he käsittelevät erilaisuuteen liittyviä
kysymyksiä lasten kanssa ja millaisen oppimisympäristön he luovat lapsille.

Lastentarhanopettajien käsityksiä kuluttajakasvatuksesta esiopetuksessa
Birgitta Vilpas, Helsingin yliopisto / VKKMetro
birgitta.vilpas@helsinki.fi

Esiopetusikäiset lapset ovat kuluttajia lapsiin kohdistuvilla markkinoilla. Markkinoiden
laajeneminen ja lasten kulutustottumusten raju muutos viimeisten vuosikymmenien
aikana ovat tehneet kuluttajakasvatuksen tarpeelliseksi jo varhaiskasvatuksessa.
Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastelukohteena on kuluttaminen yhteiskunnallisena
ilmiönä, lapsen kehittyminen kuluttajaksi, kasvatus ja kuluttajakasvatus, esiopetus ja
lastentarhanopettajan asiantuntijuus. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisena
esiopetuksessa työskentelevät lastentarhanopettajat käsittävät kuluttajakasvatuksen ja
kuinka he ilmoittavat toteuttavansa sitä työssään. Lisäksi haluttiin saada tietoa siitä,
millainen kuluttajakasvatuksen asema heidän mielestään on esiopetuksessa sekä siitä,
millaisena kuluttajana lastentarhanopettajat näkevät esiopetusikäisen lapsen.
Tutkimusaineisto kerättiin maaliskuussa 2008. Tutkimukseen haastateltiin kuusi
helsinkiläistä lastentarhanopettajaa. Teemahaastattelujen lisäksi tutkimukseen
osallistuneilta kerättiin tietoa projektiivisen kirjoitustehtävän avulla. Haastattelut
litteroitiin ja koko tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla.



Lastentarhanopettajat liittivät kuluttajakasvatuksen ympäristökasvatuksen yhteyteen.
Mitä vahvempi yhteys oli, sitä selkeämpi käsitys kuluttajakasvatuksesta muodostui ja
tavoitteeksi nähtiin ympäristön suojelu. Kun yhteys ympäristökasvatuksen ja
kuluttajakasvatuksen välillä oli heikko, aiheutti tämä käsitehämmennystä sekä vaikeutti
tietoisen kuluttajakasvatuksen toteuttamista. Tavoitteena oli lapsen kasvattaminen
yleiseen vastuuseen.
Lastentarhanopettajat toteuttivat kuluttajakasvatusta kapeaalaisesti ohjaamalla lapsia
kierrättämiseen, säästämiseen ja tavaroiden arvostamiseen opettamalla heitä
huolehtimaan niistä.
Lastentarhanopettajien mielestä kuluttajakasvatuksen asema esiopetuksessa oli heikko.
Sen asemaa pitäisi heistä vahvistaa aiheeseen liittyvällä koulutuksella. Esiopetusikäiset
lapset nähtiin yltäkylläisyydessä elävinä tietoisina kuluttajina, jotka haluavat osoittaa
omaa yhteiskunnallista kompetenssiaan kuluttamisella.
Kasvatettaessa lasta tulisiko kasvattaa myös tulevaa kuluttajaa?

Kestävän kehityksen mielikuvia lasten ajatuksissa
Leena Graeffe, Helsingin yliopisto
leena.graeffe@helsinki.fi

Tutkimus on osa kansainvälistä kokonaisuutta, jossa OMEPin (Organisation Mondiale
pour l’Education Prescolaire) jäsenmaissa suoritetaan pienten lasten haastattelu (1–8v.)
koskien heidän ajatuksiaan kestävään kehitykseen ja hyvään elämään liittyvistä arjen
asioista.
Haastattelut suoritetaan syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Tutkimuksen tulokset
julkistetaan OMEPin maailmankongressissa Göteborgissa elokuussa 2010. Tutkimus
liittyy OMEPin seuraavien lähivuosien painopisteasioihin, joissa tavoitteena on edistää
kestävää kehitystä tietoisena tavoitteena myös varhaiskasvatuksessa.
Tässä vaiheessa tekstini on keskustelun alustus. Olen useissa kansainvälisissä yhteisöissä
vuosien ajan toiminut kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten parissa ja näen erittäin
tärkeäksi sen, että kestävää kuluttajakansalaisuustematiikkaa pyritään toteuttamaan eri
tahoilla.
Lokakuussa 2009 käynnistyy merkittävä EUprojekti PERL (Partnership for Education
and Research about Responsible Living) jatkona CCN:n (Consumer Citizenship
Network) projektille. Kouluttajana olen kokenut erittäin tärkeäksi yli tiede ja ainerajojen
yltävän, yhteisellä asialla toimimisen. Vastaavaan kokonaisajatteluun kuuluu myös CiCe
(Children’s Identity and Citizenship in Europe), jossa myös nähdään yhteisenä asiana
kuluttajakansalaisuusasiat sekä niiden kytkennät kestävän kehityksen tematiikkaan.

Kansalaiskasvatuksen mahdollisuudet kansalaisjärjestöissä
Laura Ritola, Oulun yliopisto
laura.ritola@oulu.fi

Globalisaatio haastaa kansallisvaltioiden olemassaolon ja käsityksen kansalaisuudesta.
Traditionaalinen käsitys suomalaisuudesta on murroksessa, vaikka kansallisuus yhä



koetaan tärkeänä sosialisaation lähteenä. Kansallisen kulttuurin lisäksi globaalit
kysymykset ja monikulttuuriset arvot ja taidot ovat nousemassa kansalaisuuskasvatuksen
keskiöön. Kansallinen Kansainvälisyyskasvatus 2010toimenpideohjelman mukaisesti
globaalikasvatus on tärkeä osa kansalaiskasvatusta ja kokonaisvaltaisesti kaikkien
kasvatussektoreiden tehtävä.
Kasvatustieteen päivillä esiteltävä tutkimus on alussa oleva väitöstutkimus, jonka
tavoitteena on pohtia nonformaalin kasvatussektorin asemaa kansalaiskasvatuksen
järjestäjänä ja toimeenpanijana. Tarkoituksena on määrittää kansalaiskasvatuksen
merkitystä ja sisältöjä erityisesti kansallisuuteen ja globaaliin vastuuseen kasvattamisen
näkökulmista. Kansallisuutta ja globaalia ei nähdä toisiaan poissulkevana, vaan
pikemminkin lokaalin ja globaalin välisenä dialogina – globaalin ajan kansalaisuuden
mahdollistajana. Tutkimuksen kontekstina ovat nuorisojärjestöt, niiden asiakirjat ja
toimijat. Tarkastelemalla nonformaalin kasvatussektorin instituutioita, tavoitteita ja
metodeja pyrin löytämään yhtäläisyyksiä formaaliin kasvatukseen ja kyseenalaistamaan
tämän perinteisen jaon olemassaolon.

Opiskelijoiden käsityksiä aktiivisesta kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta
Riitta Korhonen, Turun yliopisto; Leena Lestinen, Jyväskylän yliopisto
riitta.korhonen@utu.fi

Aktiivinen kansalainen on perusopetuksen kokonaisvaltainen tavoite, joka on esillä
koulutuspoliittisissa ohjelmissa, suunnitelmissa ja ohjeistuksissa. Koulussa toteutuva
kansalaiskasvatus saa pohjaa opettajankoulutuksessa, jossa tulevat opettajat
valmistautuvat tehtäväänsä. Tärkeää onkin saada valotusta siihen, mitä opiskelijat itse
ajattelevat aktiivisesta kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta. Opettajina he toimivat
paitsi osaamisensa myös käsitystensä pohjalta tulevia sukupolvia kasvattaessaan.
Esitys perustuu kansalaiskasvatuksesta opettajankoulutuksessa meneillään olevan
tutkimuksen aineistoon. Aineisto on koottu nettikyselyllä (2009) luokanopettajan
koulutuksensa päättövaiheessa olevilta opiskelijoilta. Tuloksia ei voida pitää tilastollisesti
yleistettävänä, mutta ne antavat kuitenkin tutkimuksen jatkosuunnittelussa
hyödynnettävää tietoa. Osana nettikyselyä vastaajia pyydettiin pohtimaan, mitä heidän
mielestään ovat aktiivinen kansalaisuus ja kansalaiskasvatus.
Tuloksista ilmeni, että aktiivinen kansalaisuus nähtiin usein kansalaisuuden statuksen
kautta, jossa keskeistä oli tietoisuus oikeuksista ja velvollisuuksista sekä perinteinen
passiivinen poliittinen toiminta, kuten äänestäminen. Toisaalta käsityksissä painottui
kansalaisuus aktiivisena käytännön toimintana, joka oli valppautta ja kriittisyyttä
yhteiskunnan toimintaa kohtaan sekä erilaista vaikuttamista yhteisiin asioihin. Yleisesti
voi luonnehtia, että aktiiviseen kansalaisuuteen sisältyi erilaajuisia toiminnan kehiä,
joissa toteutuivat sekä poliittinen että sosiaalinen kansalaisuus. Huomionarvoista oli, että
esille nousivat erityisesti lähiympäristö, lähimmäisyys ja pienet teot.
Kansalaiskasvatusta pidettiin vaikeana selittää ja usein vastauksissa viitattiin
luokkatilanteessa toimimiseen sekä demokratian ja päätöksenteon toteuttamiseen
oppilasryhmässä. Joissakin vastauksissa kansalaiskasvatusta pohdittiin
vaikuttamismahdollisuuksina. Muutamat toivat esille yhteiskuntajärjestelmän käsittelyyn
ja opetusmenetelmien valintaan liittyviä kysymyksiä.



Kansalaiskasvatuksen kehittäminen opettajankoulutuksessa näyttäisi olevan
merkityksellinen opettajien tulevan opetustyön kannalta.

Kansalaiskasvatus ja tutkijaopettajan kansainvälistyminen?
Leena Graeffe, Helsingin yliopisto; Leena Lestinen, Jyväskylän yliopisto; Riitta
Korhonen, Turun yliopisto
leena.graeffe@helsinki.fi

Kansalaiskasvatus voi olla yhä valtiokansalaisuuteen sidottua kansalaisuuskasvatusta,
joka muotoutuu historiallispoliittisessa kansallisessa kontekstissa. Toisaalta
kansalaiskasvatuksen alueelle on yhä enenevästi tullut yli kansallisten rajojen ulottuvia
tavoiteasetteluja ylikansallisten järjestöjen (esim. YK) ja valtioliittoutumien (esim. EU)
taholta. Näin ollen, voisiko tutkijoille ja opettajille olla avartavaa paitsi tarkastella
kansallista kansalaiskasvatusta ”toisin silmin”, myös jakaa ja tuottaa tietoa sekä kehittää
opetusta kansainvälisten foorumeiden ja hankkeiden kautta.
Tarkoituksena on keskustella ryhmässä kansalaiskasvatuksen alueella toimivien
tutkijoiden ja opettajien kansainvälisestä verkottumisesta ja yli valtiollisten rajojen
ulottuvista käytännön yhteistyön kokemuksista ja mahdollisuuksista. Keskustelu on
kaikille avoin ja siihen ovat tervetulleita osallistumaan kaikki aiheesta kiinnostuneet.


