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Paperissani käsittelen reflektion (ja Mezirowin transformatiivisen teorian)
teoriankehittelyyn tähtäävän tutkimukseni metodologisia ratkaisuja.
Väitöskirjatutkimuksessani pureudun reflektion (tässä: oman toiminnan, tulkintojen ja
tunteiden taustalla olevien oletusten tiedostamisen ja kyseenalaistamisen) haasteisiin eli
pyrin käsitteellistämään sitä kuilua, joka vallitsee teoriassa, tutkimuksissa ja käytännön
koulutuksissa paljon viljellyn reflektion ideaalin ja käytännön toteuttamiseen sisältyvien
haasteiden välillä. Artikkelimuotoinen väitöskirjani koostuu viidestä eri kontekstiin
jalkautuvasta kontekstispesifistä artikkelista sekä yhteenvetoosuudesta, jossa kiteytetään
kehitelty teoria sekä eksplisiittisesti perustellaan teorian kehittelyn metodologia.
Metodologisesti työni jakautuu viiteen vaiheeseen: (1) Tutkimusongelman luonteen
mukaisesti hyödynnän empiiristä aineistoa teoreettisen analyysin ja teorian kehittelyn
tukena ja haastajana sekä aiemman teorian oletusten problematisoijana. (2) Mezirowin
teorian systemaattisen analyysin pohjalta nostan esiin Mezirowin teorian sisäisiä
jännitteitä sekä tarpeen syntetisoivaan teoretisointiin jännitteiden selittämiseksi. (3)
Syntetisoiva teoretisointi, jossa tarkastelen Mezirowin teoriaa suhteessa Damasion
neurologiseen teoriaan emootioista ja tietoisuudesta, paikannan teorioiden
linkittymispintoja ja ristiriitaisuuksia sekä rakennan argumentaatiota teorioiden väliin
jäävän aukon paikkaamiseksi. (4) Oman argumentaation haastaminen vieraan
teoriakontekstin ongelmia ratkaisemalla. (5) Alkuperäistä teoriaa problematisoivien
empiiristen havaintojen tarkastelu kehitetyn teorian valossa.
Paperissani tarkastelen näitä erilaisia tutkimuksen vaiheita sekä niiden perusteluja
tieteenfilosofiaan ankkuroiden ja osoitan miten sekä teoreettista ja empiiristä tutkimusta
että eri teorioita hyödyntävä tarkastelu voi orientoitua johdonmukaisista metodologisista
taustaoletuksista ja edistää teoriankehittelyä, joka pohjautuu olemassa olevan teorian
argumentaatioon ja jonka luotettavuus rakentuu argumentaation rakentelun
eksplisiittisyydestä ja kurinalaisuudesta altistettaessa kehittelyn alla oleva argumentaatio
eri vaiheissa uusien näkökulmien ja aineistojen haastettavaksi.

Käsitteistö, malli vai teoria. Miten aktiivisen kansalaisuuden tutkimuksessa voidaan
edetä tieteellisiin selityksiin
Kari E. Nurmi & Matti Laitinen, Lapin yliopisto
kari.nurmi@ulapland.fi, matti.laitinen@ulapland.fi

Olemme tutkineet aktiivista kansalaisuutta kymmenen vuotta ja jo sitä ennenkin sen
problematiikkaa lähellä olevia aiheita. Näkökulmamme on ollut



aikuiskasvatustieteellinen ja olemme osallistuneet alan eurooppalaiseen
tutkimustoimintaan. Yllättävää kyllä, tänä aikana ei tutkimustoiminnan volyymin
kasvusta huolimatta ole ainakaan omalla alallamme syntynyt sellaisia teorioita, jotka
olisivat johtaneet demokratiaa palveleviin uusiin sovelluksiin ja kansalaistoiminnan
edistymiseen.
Tarkastelemme tutkimusten paradigmataustan muuttumista, sen problematiikan yhteyksiä
lähialojen teorioihin ja tutkimuskäytänteisiin sekä kahden lähinnä semanttisiksi
luonnehdittavan mallin rakennetta ja kehittämismahdollisuuksia. Korsgaardin mallissa
aktiivisen, erityisesti demokraattisen kansalaisuuden oppimista kuvataan ”didaktisena”
kolmiomallina, jossa tieto ja ymmärtäminen (knowledge and understanding), arvot ja
dilemmat (values and dilemmas) ja taidot ja kompetenssit (skills and competencies)
muodostavat kolmion kärjet. Wildemeerschin ja Jansenin ym. mallissa aktiivisen
kansalaisuuden oppimista taas lähestytään haasteen (challenge), kyvykkyyden (capacity),
yhteyden (connection) ja kontekstin (context) vuorovaikutuksena. Perusajatuksemme on,
että selityskykyisen teorian täytyy aktiivisen kansalaisuuden ilmiöitä tutkittaessa pystyä
yhdistämään yksilöiden ja yhteisöjen kehityshistoriat yhteiskunnallisiin muutoksiin.
Tämä edellyttää biografisen oppimisen kytkemistä tarkasteltavan kansalaistoiminnan
kannalta keskeisiin haasteisiin, kehitystrendeihin ja niitä ohjaaviin tai katkoviin
tapahtumiin. Käytännön sovellusten onnistumisen kannalta kansalaisaktiivien sekä
politiikan ja hallinnon toimijoiden välisellä yhteistyöllä tai ristiriidoilla on olennainen
merkitys.
Vaikka tarkastelumme kohdistuu spesifiin kohdealueeseen, uskomme sitä koskevan
keskustelun valaisevan yleisemminkin kasvatustieteiden teoreettisen työskentelyn tilaa,
tarpeita ja menettelytapoja. Tutkimusmenetelmäkoulutuksessamme teoreettisen
työskentelyn toimintatavat ovat jääneet sivuraiteelle. Valmiuksien puuttuessa tieteellisten
keksintöjen perusedellytykset jäävät hatariksi: käytetyt teoriat ovat usein puutteellisesti
omaksuttua lainaa, saattavat sivuuttaa kokonaan tutkittavan ilmiön keskeisiä aspekteja
eikä tutkimustulosten tulkinnallakaan aina ole enää selkeää yhteyttä lähtökohtaansa.

”Tällaista emme koskaan ole tehneet!” Strategia ja käytäntölähtöisiä käsityksiä
organisaation muutoksesta
Tiina Kontinen, Helsingin yliopisto / Kehitysyhteistyön palvelukeskus (Kepa)
tiina.kontinen@kepa.fi

Organisaation oppimista käsitellään useilla tieteenaloilla ja monenlaisten käsitteiden ja
organisaatiometaforien kautta. Erilaiset teoreettiset lähestymistavat näkyvät
organisaatioiden kehittämistoiminnassa: teoreettiset taustaoletukset määrittävät, mitä
kehitetään ja miten organisatoriseen muutokseen pyritään. Tässä paperissa esittelen
hahmotelmaa artikkelista, joka liittyy meneillään olevaan, kansalaisjärjestöjen oppimista
käsittelevään post doc tutkimukseeni. Tutkimuksessani pyrin yhdistämään käytännön
arviointimenetelmien kehittämistyötä järjestöissä sekä organisaation oppimista ja
muutosta koskevien teorioiden tarkastelua. Aineiston hankinta viidessä järjestössä on
tuottanut kiinnostavan havainnon: järjestöväki kokee erilaiset strategia ja
ohjelmaprosessit kaukaiseina eikä niiden tuloksena työntekijätasolla välttämättä koeta
erityisiä muutostarpeita. Toisaalta, kokemuksemme mukaan oman käytännön toiminnan



analyysin perusteella hahmotetaan usein muutostarpeita myös suhteessa järjestöjen
strategioihin. Teoreettisen analyysin haasteena onkin eritellä systemaattisesti erilaisia
”organisaation muutosta” koskevia teorioita sekä pohtia sitä, mikä niistä ”toimii” – ja
miksi – myös kehittämisen välineenä vuorovaikutuksessa toimijoiden kanssa.

Syntetisoiva rekonstruktio vallan tutkimuksen metametodologian kehittelyssä
Susanna Hannus, Helsingin yliopisto
susanna.hannus@helsinki.fi

Tutkimuksessa on kehitelty syntetisoivan rekonstruktion avulla vallan tutkimuksen
metametodologiaa etnografista koulututkimusta varten, jossa tutkitaan uusien hallinnan
mekanismien vaikutuksia sosiaalisesti erilaisilla alueilla olevilla yläkouluilla ja
yläkoulujen nykyisen hallinnan tavan, hallintajärjestelmän kokonaisuutta.
Metametodologia tarkoittaa läpi tutkimuksen kantavaa teoreettismetodologista perustaa,
joka pitää sisällään, niin teoreettiset, analyysimenetelmälliset kuin tieteenfilosofiset
lähtökohdat. Metametodologista syntetisointia on tehty Risto Heiskalan
neostrukturalistisen valtakäsityksen, Michel Foucault’n ja Pierre Bourdieun
valtakäsitysten ja metodologian pohjalta, jolloin teoreettisen tutkimuksen prosessi on
muotoutunut vaiheittain syveneväksi ja täydentyväksi syntetisoivaksi rekonstruktioksi,
joka pitää sisällään (i) valtateoreettisen valtakäsitysten synteesin, (ii) uudenlaisen vallan
tutkimukseen paikantuvan analyysimenetelmän synteesin sekä (iii) tieteenfilosofisen
ihmiskuvan, ontologian ja epistemologian synteesin.
Tässä syvenevässä syntetisoivassa rekonstruktiossa keskeinen lähtökohta ja metodi on
rationaalinen rekonstruktio, jonka tavoitteena on Risto Heiskalan mukaan useampia
perinteitä yhdistelevä ja toisiaan tukeva synteettinen käsitteistö. Paperissa esitellään
syntetisoivan rekonstruktioon vaiheet, alkaen empiirisestä koettelusta tullen rationaalisen
rekonstruktion vaiheisiin ja palaten taas empiiriseen koetteluun. Myös rekonstruktion
vaiheiden rinnalla argumenttirakenteen kehittämisen vaiheita kuvataan askel askeleelta.

Kasvatustieteen diskursiiviset praksikset?
Jussi Silvonen, Joensuun yliopisto
jussi.silvonen@joensuu.fi

Teemaryhmän tavoitteena on ”pohtia kasvatustieteen teoriantutkimuksen metodologisia
erityiskysymyksiä kuten sitä, miten teoreettinen ja systemaattinen käsite ja
argumentaatioanalyysi suhteutuu esimerkiksi kasvatusteorioiden poliittisiin ja
ideologisiin ulottuvuuksiin, teorioiden ja käytännön toimijoiden väliseen dialogiin sekä
tieteenalalla yhtä aikaa käytössä oleviin rinnakkaisiin teorioihin”.
Lähestyn tätä tehtävänantoa Foucault’n diskursiivisen praksiksen käsitteen kautta.
Kasvatustiede on reflektoinut itseään niin filosofian kuin kasvatushistoriankin kautta.
Filosofiselle reflektiolle on ollut luonteenomaista teoriaimmanentti tarkastelu,
kasvatushistoria puolestaan usein painottuu käytänteiden kuvailemiseen. Kasvatuksen
ideologisia ulottuvuuksia puolestaan on tarkasteltu pitkälti kriittisen pedagogiikan



piirissä. On tutkittu teoriaa, käytänteitä tai näiden ideologisia ulottuvuuksia, mutta niiden
keskinäisestä välittyneisyydestä on ollut vaikea saada otetta.
Puheenvuoroni on tentatiivinen pohdiskelu diskursiivisen praksiksen käsitteen
käyttökelpoisuudesta kasvatustieteen tieto–valtakäytänteiden analyysiin. Kehittelen
eteenpäin pitkälti (kasvatus)psykologian historian analyysin puolella kehittyneitä
ajatuksia teoria–käytäntösuhteiden analyysista. Diskursiivisen praksiksen käsitteellä
tavoittelen tutkimusotetta joka ylittäisi internalistinen vs. eksternalistinen ja kriittinen vs.
kehittävä dikotomiat. Ajatukseni on, että kasvatustieteen käytänteitä tulisi analysoida
kahdensuuntaisesti: samanaikaisesti sekä tieto–valtakomplekseina että ihmisten
toimintakykyä ylläpitävinä ja tuottavina prosesseina. Puheenvuorossani yritän hahmottaa
diskursiivisen praksiksen käsitteen avaamia mahdollisuuksia tämän metodologisen
orientaation toteuttamisessa.

Kategoriat, teoriat, käytännöt: Askel kohti kategoriaanalyyttista rekonstruktiota
Teemu Suorsa, Oulun yliopisto
teemu.suorsa@oulu.fi

Tieteen peruskäsitteet nostavat todellisuuden moninaisuudesta esiin sen, mikä
tutkimuksen näkökulmasta on olennaista. Peruskäsitteissä määrittyy myös keskeisiltä
osiltaan se, miten kohdetta on mielekästä lähestyä tutkimuksellisesti. Yksinkertaisesti:
nopeusmittarilla ei mitata kuumetta eikä kuumemittarilla nopeutta; veistoksen painolla ja
korkeudella on merkitystä kuljetusfirman kannalta, muttei niinkään sen kannalta, mikä
sen merkitys taideteoksena on. Oppimistutkimuksen kannalta on ratkaisevaa,
ymmärretäänkö oppiminen monimutkaisten reaktiotapojen muodostumiseksi vai
perustelluksi toiminnaksi.
Meillä on intuitiivinen käsitys monista tieteen tutkimuskohteista; esimerkiksi siitä, mitä
oppiminen on. Tällainen ”terveen järjen” näkökulma myös määrittää sitä, minkälaista
tutkimusta pidetään asianmukaisena ja tarpeellisena. Koska kuitenkin tiedämme – kenties
samaan tapaan intuitiivisesti – ettei erehtyminen ihmiselämässä tai tieteessä ole millään
lailla poissuljettu vaihtoehto, on paikallaan kysyä, minkälaisin tavoin tieteellisten
peruskäsitteiden ”mielivaltaisuutta” on vältetty ja voidaan välttää.
Tarkastelen esitelmässäni aluksi subjektitieteellisen psykologian käsitystä
peruskäsitteiden/ kategorioiden, tieteellisten teorioiden ja käytänteiden suhteesta. Tämän
jälkeen otan askeleen kohti kategoriaanalyyttista rekonstruktiota – tapaa, jolla
peruskäsitteitä tässä tutkimusperinteessä on pyritty johtamaan ja perustelemaan
tieteellisesti. (Esitelmä liittyy tekeillä olevaan väitöskirjatyöhöni, jossa tarkastelen
kokemuksen käsitettä ja sen merkitystä kasvatuspsykologian tutkimus ja
ammattikäytänteille.)

Argumentaatioanalyysin arviointi ja metodologinen kehittäminen
Marita Seppänen, Helsingin yliopisto

Paperissa tarkastellaan argumentaatioanalyysiä, analyysin kriteereitä ja menetelmän
luotettavuutta aineiston analysointimenetelmänä. Argumentaatio on osa tieteellistä



ajattelua ja tutkimusta. Argumentaatio ei ole vain tutkimusmenetelmä, vaan se myös
ohjaa tutkimuksen suunnittelua. Argumentaatioanalyysi on sekä sisällön että rakenteen
arviointia. Argumentaatio on sidoksissa kontekstiin, tilanteisiin ja instituutioihin, jotka
vaikuttavat osaltaan argumentaatioanalyysin kriteereihin. Argumentaatioanalyysissä
edellytetään selkeitä kriteereitä, joilla vahvistetaan analyysin luotettavuus. Kriteerit
takaavat, että analysoija ei arvioi argumentaatioksi sellaista tekstiä, jossa ei ole
argumentaatiota. Argumentaatioon sisällytettävät käsitteet eivät ole yksiselitteisiä.
Paperissa tarkastellaankin erityisesti argumentaation laatua, oikeuttamistapoja,
oikeuttamista argumentaatioskeemana ja kriteereitä koodaamismenetelmän valinnassa.
Argumentaatioanalyysiä sovellettiin yhden yliopistokurssin opiskelijoiden
argumentaation, ajattelun ja oppimisen arviointiin analysoimalla heidän kirjallisia
materiaalejaan. Aineistojen analysoinnissa hyödynnettiin ja kehitettiin edelleen
rekonstruointimenetelmää (van Eemeren & Grootendorst 2004; van Eemeren &
Houtlosser 2009). Alustavien tutkimustulosten mukaan rekonstruointimenetelmän hyöty
oli erityisesti epäselvän argumentaation analysoinnissa. Menetelmä toi esille
argumentaatioketjujen rakenteen ja virheet sekä niiden arvioinnin luotettavuuden
aineistossa. Samoin sen avulla oli nähtävissä opiskelijoiden argumentoivan ajattelun
tason ja oppimisen. Argumentoiva ajattelu liittyi kykyyn rakentaa johdonmukaisia
argumentaatioketjuja, joista muodostuu relevantteja tietorakenteita. Tuloksilla on
merkitystä yliopistoopiskelijoiden ajattelun arvioinnissa ja tutkimuksen metodologiassa.

Empiirisanalyyttiset kasvatustieteelliset teoriat ja teoriantutkimus
Jouni Peltonen, Oulun yliopisto
jouni.peltonen@oulu.fi

Teoriantutkimuksen tai teoreettisen tutkimuksen ajatellaan kasvatustieteessä tyypillisesti
liittyvän filosofistyyppisten kasvatus, sivistys ja koulutusteorioiden tarkasteluun ja
kehittämiseen. Teoriantutkimuksella kuitenkin voi ja pitäisi olla tehtävää ja annettavaa
myös empiirisanalyyttisella tai ”kvantitatiivisella” tutkimusotteella tai lähestymistavalla
tuotettujen kasvatustieteellisten teorioiden erittelyssä, täsmentämisessä, kritiikissä ja
edelleen kehittämisessä. Esityksessä tarkastellaan empiirisanalyyttisia
kasvatustieteellisiä teorioita ja niihin kohdistuvaa teoriantutkimusta semanttisen
teorianäkemyksen perspektiivistä. Semanttisen näkemyksen mukaan teoriat muodostavat
todellisessa tieteellisessä käytännössä aina jonkinlaisen mallien hierarkian tai
yhdistelmän, jossa mallien luonne ja mallien väliset suhteet voivat olla hyvin
monenlaisia. Semanttisen näkemyksen pohjalta teoriantutkimuksen tehtäväksi muodostuu
teorian sisältämien mallien ja niiden välisten suhteiden eksplikointi, täsmentäminen,
kritiikki ja edelleen kehittely. Tämän perusteella näyttää siltä, että edes tässä rajatussa
yhteydessä mitään yhtä ja yhtenäistä teoreettisen tutkimuksen tai teoriantutkimuksen
menetelmää tuskin voi olla olemassa.

Syntetisoiva teoriankehittely ja sen metodologiset perusteet monikerroksellisen
kasvatustodellisuuden tutkimuksessa
Kaisu Luoma ja Susanna Hannus, Helsingin yliopisto



kaisu.luoma@helsinki.fi

Esittelemme tässä paperissa kahta erillistä tutkimusta yhdistävää syntetisoivaa
teoriankehittelyn metodologiaa. Toisessa tutkimuksessa on pyritty kehittämään reflektion
teoriaa ja toisessa vallan teoriaa. Kummassakin tutkimuksessa on lähdetty teorian
kehittämiseen tilanteessa jossa sekä empiirinen ongelma että teorian analyysi ovat
nostattaneet tarpeen teoriankehittelylle. Teorian kehittelyyn lähdettiin ilmiön pohjalta,
joka johti eksplikoimaan tarkemmin oletuksia ilmiön luonteesta, mikä samalla avasi
väylän ilmiön tutkimisen metodologisiin oletuksiin, rakentaen näin ollen sillan teorian
käsitteiden ja kyseisen ilmiön tutkimisen metodologian välille, jota nimitämme
metametodologiaksi.
Paperin pyrkimyksenä on valottaa teorian kehittelyyn tähtäävää syntetisoivaa
metodologiaa tutkimuksellisena vaihtoehtona, jossa lähtökohtana on huomioida
kasvatustodellisuuden monikerroksisuus teoreettisessa tutkimuksessa hyödyntäen
yhtäältä empiiristä tutkimusta teorian kehittelyn tukena ja haastajana, ja toisaalta eri
teorioiden syntetisointia pyrkimyksenä tavoittaa yhden teorian käsitteistöllä
tavoittamattomaksi jääviä ilmiöitä. Keskeistä kuvaamassamme metodologisessa
lähestymistavassa on se, että syntetisointiin lähdetään sisältä päin eli jonkin olemassa
olevan teorian käsitteistöstä ja argumentaatiosta käsin, sen sijaan että kytkettäisiin
erillisiä käsitteistöjä toisiinsa niiden perusluonnetta tuntematta ja käsitteiden välisiä
suhteita tarkastelematta. Näin pyrkimykseksi muodostuu hedelmälliseksi, mutta yksistään
riittämättömäksi todetun teorian/teorioiden aukkokohtien täydentäminen ja teorian
laajentaminen, jossa keskeistä on eri teorioiden välisen käsitteellisen yhteispinnan
(koherenssin) osoittaminen sekä kontrastoinnin avulla niiden toisiaan täydentävien
piirteiden löytäminen ja eksplikointi. Tällainen teoreettisesta analyysista ammentava ja
sen kuhunkin analyysin vaiheeseen nivoutuva argumentaation rakentaminen mahdollistaa
kehittää teoriaa tieteenfilosofisesti perustellulla tavalla, jossa metodologiset jalanjäljet
jäävät näkyville ja arvioitavaksi. Yleisemmällä tasolla syntetisoiva teoriankehittelyn
metodologia mahdollistaa tarkentaa empiirisen tutkimuksen lähtökohtia ja toisaalta se
avaa teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välistä keskusteluyhteyttä.
Paperissa erittelemme monesti itsestään selvänä otettua teorian käsitettä sekä
problematisoimme teorian ja empirian dikotomista erottelua, avaten samalla
esittämämme metodologian keskeisiä taustaoletuksia. Paikannamme teorian kehittelyyn
tähtäävää tutkimusta ja sen luonnetta yhtäältä suhteessa yleisempään immanenttiin
teoreettiseen tutkimukseen sekä toisaalta suhteessa empiiriseen tutkimukseen, jossa
fokuksessa on empiiristen havaintojen esiin nostaminen teorioita välineinä käyttämällä.
Hahmottelemme vaihe vaiheelta syntetisoivan teorian kehittelyn metodia, joka ilmentää
piirteitä näistä molemmista pyrkien noudattamaan teoreettiselle tutkimukselle ominaista
käsitteellistä kurinalaisuutta mutta myös empiiriselle tutkimukselle ominaista
eksploratiivista otetta.

Filosofinen analyysi ja kasvatuksen tutkimus – ilmiön syvempää ymmärtämistä vai
väkivaltaista kategorisointia?
Katariina Holma, Helsingin yliopisto
katariina.holma@helsinki.fi



Esitykseni pohtii niitä erityiskysymyksiä, joita filosofinen analyysi ja argumentaatio
kohtaavat kasvatuksen ilmiöiden tutkimuksessa. Oma lähtökohtani filosofiseen analyysiin
ja argumentaatioon on tämän hetken angloamerikkalaisessa diskurssissa, mutta
kasvatusfilosofisen tutkimuksen yhteisen tutkimuskohteen – kasvatuksen – vuoksi
näkisin ainakin osan metodologista ja tieteenfilosofisista kysymyksistä erilaiset filosofiset
traditiot ylittävinä.
Yhtäältä voidaan nähdä, että filosofia tieteenalana, joka ei rajaudu minkään yksittäisen
tutkimuskohteen tai tieteenalan mukaan, vaan harjoittaa omaa tutkimustyyppiään (mm.
käsitteiden ja niiden välisten suhteiden analysointia, piilossa olevien taustaoletusten
näkyväksi tekemistä, kokonaisuuksien johdonmukaisuuden ja niiden loogisten
seuraamusten tarkastelua, sekä filosofista argumentaatiota) kaikilla elämän alueilla, on
tärkeä osa kasvatustutkimusta, onhan kasvatuksen alue yhtä laaja kuin ihmiselämä itse.
Toisaalta myös filosofisen tutkimustyypin osalta voidaan perustellusti kysyä, missä
määrin filosofinen analyysi ja argumentaatio kykenevät tekemään oikeutta kasvatuksen
ilmiöiden kompleksisuudelle ja monialaisuudelle. Yhteiskunnallisen, psykologisen,
moraalisen ja lukuisien muiden näkökulmien leikkauspisteessä toimiessaan filosofisen
tutkimuksen toteuttajan on syytä pohtia, millaisia dialogisia ja monitieteisiä ulottuvuuksia
kasvatusfilosofisen tutkimuksen tulisi ottaa argumentaatiossaan huomioon.
Samanaikaisesti tulisi tarkastella sitä, miten näiden ulottuvuuksien huomioiminen
voitaisiin toteuttaa siten, ettei samalla menetettäisi filosofiselle tutkimukselle ominaista
näkökulmaa ja siten sitä tutkimuksellista ulottuvuutta, jonka juuri filosofisen
lähestymistapa voi tarjota kasvatusilmiöiden tarkastelulle.

Asiantuntemus tutkimuksen ja teoretisoinnin kohteena
Reijo Miettinen, Helsingin yliopisto
reijo.miettinen@helsinki.fi

Asiantuntemuksesta (ekspertiisistä) ja kyvystä (capability) on tullut ’oppivan talouden’ ja
tietoyhteiskunnan politiikan ja johtamisen yksi peruskäsitteistä. Organisaatiotutkimuksen
kentässä hallitsevana näkemyksensä on asiantuntemuksen ruumiillista (dispositio), sanoin
ilmaisematonta (tacit) ja eitietoista ja intuitiivista luonnetta korostava näkemys. Tätä
näkemystä on perusteltu mm. Polanyin ja MerleauPontyn filosofioilla sekä
hahmoteorialla. Sen tunnettu muotoilu on Hubert ja Brian Dreyfusin Mind over Machine
kirjassa esittämä teoria asiantuntemuksen kehittymisen vaiheista, jossa olennaista on
siirtymä analyyttisestä intuitiiviseen ajatteluun. Tämän näkemyksen ongelma on, että ne
perustuvat teoreettisiin (filosofisiin) olettamuksiin, mutta eivät osaamisen muodostumista
koskevaan empiiriseen tutkimukseen. Ne käyttävät esimerkkinään huippusuorituksia,
mutta jättävät tarkastelun ulkopuolelle harjoittelun, taitojen rakentamisen
(valmennuksen/opetuksen) sekä yksittäiseen suoritukseen valmistautumisen kontekstin.
Juuri osaamisen rakentamisen (kasvatuksen) kontekstissa kulttuurinen, käsitteellinen ja
ruumiillinen limittyvät toisiinsa tavalla, joka sallii myöhemmin taitojen automatisoitua
korkeatasoisen ja luovan suorituksen.



Mitä annettavaa kriittisellä realismilla on kasvatuksen teoreettiselle tutkimukselle
ja sen metodologialle?
Jyri Lindén, Tampereen yliopisto
jyri.linden@uta.fi

Tarkastelen esityksessäni kriittisen realismin suhdetta kasvatuksen teoriantutkimukseen.
Taustalla ja tarkastelun kontekstina on meneillään oleva väitöstutkimus, jossa selvitetään
kriittisen realismin lähtöoletuksista perusasteen opettajan työn ja sen tekemisen logiikan
muutosta julkisen sektorin ammattikuntien murrosvaiheessa.
Esityksen alun tarkoituksena on paikantaa kriittisen realismin ydinlauseita sekä sen
asettamia tutkimusteoreettisia reunaehtoja omien tutkimuksellisten valintojeni avulla.
Opettajan työn ajatellaan koostuvan useista ”mekanismeista”, jotka omaavat erilaisia
toimintataipumuksia. Tietyissä tilanteissa tietyt taipumukset korostuvat ja toiset taas
jäävät piiloon riippuen ilmiön esiintymisestä sekä tavoistamme käsitteellistää ja tutkia
sitä. Tutkijalla ei ole suoraa pääsyä opettajan työn luonteeseen, vaan hän joutuu
lähtökohtaisesti pohtimaan näiden määrittelyjen suhdetta, alkuperää ja ilmenemistä.
Esityksen toisessa osassa pohdin kriittisen realismin merkitystä ja suhdetta kasvatuksen
teoriantutkimuksen metodologiaan. Esitän mahdollisena, että se voisi tuoda
systemaattisuutta tutkimuskohteen ontologiseen ja epistemologiseen paikantamiseen.
Kriittinen realismi perustuu osaltaan olemassa olevien tutkimuksellisten
lähestymistapojen kritiikille sekä myös kriittiselle suhteelle omiin määrittelyihinsä.
Näihin keskusteluihin liittyminen voisi auttaa tutkijaa paikantamaan tutkimuksen
kohdetta sekä luoda välineitä teoriantutkimuksen ”luotettavuustarkastelulle”. Kriittisen
realismin tavoite päästä ilmiön käsitteellisen kuvaamisen kautta kiinni sen dynamiikkaan
ja siinä vaikuttaviin ”voimiin voisi myös viedä kasvatuksen teoreettista tutkimusta kohti
elettyjä käytäntöjä. Toisin sanoen se voisi mahdollistaa ilmiön
uudelleenkäsitteellistämistä suhteessa käytännön mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin.

Mielen ilmiöt kasvatustieteen opetuksen ja tutkimuksen kohteena
AinoMaija Lahtinen & Merja IkonenVarila, Helsingin yliopisto
ainomaija.lahtinen@helsinki.fi

Kasvatustieteessä ymmärtävän ja tulkinnallisen tutkimuksen kohteena ovat inhimilliset
kokemukset ja subjektiivinen merkityksenanto. Kyseisen lähestymistavan
tieteenfilosofinen perusta on koulutuksen näkökulmasta haastava. Näistä lähtökohdista
suunnittelimme kasvatustieteiden syventävien opintojen osaksi Mieli ja kasvatus nimisen
kurssin, joka toteutettiin syksyllä 2009 ensimmäistä kertaa. Kurssille osallistui 25
opiskelija.
Mieli ja kasvatus kurssin tavoitteena oli laajentaa tieteellistä tietoa ja kokemuksellisia
oppimisen lähestymistapoja hyödyntäen opiskelijoiden ymmärrystä ihmisestä ja
ihmismielestä sekä avata aihealueen kasvatustieteellisiä kysymyksiä, käytäntöjä ja
sovellutuksia. Kurssilla käsiteltiin (a) mielen tutkimusta käsittelevää kirjallisuutta, sekä
(b) elokuvan ja kaunokirjallisuuden tapaa lähestyä inhimillisiä kokemuksia,
intentionaalisuutta ja mielen narratiivista luonnetta. Lisäksi eriteltiin (c) edellä mainittuja
ihmismielen aspekteja kasvatuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmista.



Opiskelutapoina olivat erilaisten tekstien kokemuksellinen ja analyyttinen lukeminen,
reflektiivinen kirjoittaminen, pienryhmätyöskentely sekä koko ryhmän kesken käytävät
keskustelut.
Kurssiin liittyvä tutkimuksellinen tavoitteemme on kahtalainen. Tutkimme opiskelijoiden
mielen ilmiöihin liittyviä käsityksiä ja kokemuksia sekä ymmärryksen kehittymistä
kurssin aikana. Aineistona ovat opiskelijoiden kirjalliset ennakkotehtävät, nauhoitetut
ryhmäkeskustelut sekä reflektiivinen loppuraportti. Lisäksi analysoimme tulkinnallisen ja
ymmärtävän tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia ja perusteita kasvatustieteessä.
Kyseessä on käynnissä oleva hanke. Esityksessä kuvaamme kurssin toteutusta ja sen
lähtökohtia sekä alustavia havaintoja aineistosta.

Systemaattinen analyysi opinnäytetyön analyysimenetelmänä
Heidi Hyytinen, Helsingin yliopisto
heidi.m.hyytinen@helsinki.fi

Pro gradututkielmani lähtökohtana on kiinnostus yliopistopedagogiikkaan ja opetuksen
kehittämiseen. Tutkimus tarkentui yliopistopedagogiikan teoreettisten perusteiden
tarkasteluksi ja keskittyy linjakkaan opetuksen mallin jäsentämiseen. Tutkimuksessani
selvitetään linjakkaan opetuksen (constructive alignment) olemusta sekä oppimisen ja
opetuksen välistä suhdetta siten kuin se ilmenee John Biggsin vuonna 2003 julkaistussa
Teaching for quality learning at university teoksessa. Tämän lisäksi tutkimuksen
tavoitteena tehdä näkyväksi, millaisia käsityksiä todellisuudesta ja tiedosta liittyy
linjakkaan opetuksen malliin. Tutkimusmenetelmä on systemaattinen analyysi, johon
sovellan hermeneuttista tekstintutkimuksen perinnettä. Tutkimus on tekstilähtöinen ja sen
tavoitteena jäsentää ja rekonstruoida tutkimusilmiötä sekä auttaa näkemään sen
mahdollisuuksia ja rajoituksia paremmin.
Systemaattisen analyysin avulla pyritään selvittämään teorian tai aatteen sisältöön
liittyviä tekijöitä ja sen tavoitteena on saavuttaa tutkimuskohteen entistä syvällisempi
ymmärtäminen. Analysoinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, mitä tekstissä
tuodaan esille, miten ajatuksia ja käsityksiä argumentoidaan sekä mitä jätetään
käsittelemättä. (Jussila ym. 1989, 158–173.) Esityksessä esittelen systemaattisen
analyysin vaiheita ja nostan esiin oman tutkimusprosessini aikana kohtaamiani
teoreettiseen tutkimukseen liittyviä haasteita.


