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Osallisuus narratiivisen tutkimuksen lähtökohtana
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Narratiivinen tutkimusote korostaa tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden
osallistumista tutkimusprosessiin. Myös toimintaututkimuksessa osallisuuden merkitystä
korostetaan. Tämä ilmenee myös siinä, miten tutkimuksessa mukana olevat henkilöt
positioidaan: ei ole tapana puhua tutkimuskohteesta tai aineistosta, vaan tutkimukseen
osallistujista: ”participants” tai kuten John W. Creswell ilmaisee ”participant
storytellers”. Tässä esitelmässä kuvaamme tapaa, jolla narratiivisessa
toimintatutkimuksessa mukana olevien henkiöiden osallisuus tutkimukseen tuodaan
esille. Esityksemme perustuu Reetta Niemen väitöskirjatutkimuksessa kehittämään
narratiivisen analyysin menetelmään, jossa oppilaiden ja vanhempien osallisuutta tuettiin
opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja sen arvioinnissa. Väitöskirja on
toimintatutkimus, jossa kehitettiin alakoulun terveyskasvatuspedagogiikkaa ja osallistavia
opetusmenetelmiä terveystiedon opetukseen alakoulussa. Tutkimusaineisto koostuu
tutkijaopettajan ja hänen luokkansa oppilaiden ja vanhempien kokemuksista eletystä
pedagogiikasta. Analyysimenetelmässä tuodaan esille Max van Manenin teoriaa
soveltaen kokemus eletystä pedagogiikasta kolmiäänisesti opettajan, oppilaiden ja
vanhempien äänellä. Esitelmä pohjautuu artikkeliin Heikkinen, H. Niemi R. & Kannas L.
(2010) Polyphony in the Classroom: reporting action research reflexively. Educational
Action Research. (In press.)

Kerrotut opettaja–oppilassuhteet: muistoja opettajista
Minna Uitto, Oulun yliopisto
minna.uitto@oulu.fi

Tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessani kiinnostukseni kohteena ovat
opettajamuistot. Muistojaan ovat jakaneet kasvatusalan opiskelijat kirjoittamalla
opettajistaan sekä seitsemän opettajan ryhmä, joka muisteli yhdessä entisiä opettajiaan.
Tällä hetkellä työskentelen kolmannen aineiston parissa: 141 eriikäistä naista ja miestä
lähetti muistojaan, kun julkaisin kirjoituspyynnön Yhteishyvälehdessä. Lähestyn
muistoja kerronnallisen lähestymistavan kautta. Ymmärrän muistelun opettajista
kerronnallisena tilanteena, jossa muistoja rakennetaan ja jäsennetään nykykontekstista
käsin. Muisteluprosessi tulee nähdä luonteeltaan aktiivisena, muuttuvana ja
tulkinnallisena. (esim. Riessman 2008; Wertsch 2002.)
Kun entiset oppilaat muistelevat opettajiaan, suhteet opettajiin ovat kertomisen ytimessä.
Tärkeää näyttää olevan kertoa siitä, millainen opettaja oli, miten hän kohteli oppilaitaan,
opetti heitä ja toimi heitä kohtaan. Muistelijat kertovat opettajistaan, mutta samalla he
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kertovat paljon myös itsestään oppilaina. Muistoissa pohditaan esimerkiksi opettajien
merkitystä itselle oppilaana ja myöhempään elämään. Opettajaoppilassuhteet on nähty
opettajan työn keskiössä (esim. van Manen 1991, 1994; Bingham & Sidorkin (toim.)
2004). Tässä tutkimuksessa suhteita lähestytään oppilaiden retrospektiivisten
muisteluiden kautta. On tärkeää nostaa esille nimenomaan oppilaiden näkökulma
opettajan ja oppilaan välisiin suhteisiin. Muistoissa kuvataan monenlaisia suhteita: toisia
opettajia muistellaan oppilaan pelastajana, kannustajana ja innostajana, kun taas toisia
suhteita kuvaavat lannistaminen, iva ja koetut vääryydet. Joskus suhteet opettajiin ovat
jääneet etäisemmiksi, kun taas toisista opettajista kerrotaan intensiivisemmällä otteella.

Oppiminen toisin tutkien
Liisa Korhonen, Tampereen yliopisto
liisa_korhonen@welho.com

Kertomuksellisella tutkimusotteella voimme haastaa yleisesti omaksuttuja
oppimiskäsityksiä, joissa kognitiivinen puoli asetetaan sekä teoreettisesti että empiirisesti
tarkastelun keskiöön.
Esityksessäni tutkin emootioita oppimisessa ja narratiivien avustuksella katson
oppimiskäsityksiä toisin silmin. Jos lukisimme esimerkiksi kokemusperäistä oppimista
kuvaavaa Kolbin ympyrää siten, että antaisimme lopputuloksen eli toiminnassa näkyvän
muutoksen olla edelleenkin sama, mutta tarkastelisimme oppimisprosessia pohjimmiltaan
emotionaalisena oppimisena, silloin reflektiota herättävä särö kokemuksessamme
aistittaisiin tunteena, että kaikki ei ole oikein, ja juuri tunne olisi reflektiota vaatimassa
niin kauan, kunnes jotain uutta tulkintaa löytyisi oivalluksen tai tietojen tai kokeilemisen
kautta, minkä aistisimme tunteena, että näinhän asian täytyy olla ja noinhan minun on
mahdollista toimia. Hyödynnän esityksessäni Holodynskin ja Friedlmeierin (2006)
oivalluksia emootioista toiminnan säätelijöinä sekä emootioiden säätelyn kehityksestä.
He kuvaavat emootiot funktionaalisiksi systeemeiksi, jotka säätelevät ihmisen toiminnan
niitä puolia, jotka liittyvät motiivien ja intressien toteutukseen. Tunteiden tutkimisessa
keskeisenä komponenttina on niiden subjektiivinen kokeminen, mikä edellyttää
introspektion (uudelleen) hyväksymistä metodien palettiin. Kognition ylikorostuminen
onkin saattanut olla seurausta siitä, että kognitiivista toimintaa on tutkimuksessa ollut
helpompi sovittaa objektiivisuuden ihanteeseen ja näin saada aikaan luotettavuuden
tunne. On hedelmällistä tarkastella myös tunteita, joita aistimme metodeja valittaessa.
Esitykseni perustuu 12 elämäntarinaan, jotka olen kuunnellut ihmisiltä, jotka tietyn –
vähäisenkin – peruskoulutuksen jälkeen eivät ole osallistuneet instituutioiden järjestämiin
aikuiskoulutuksiin. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on ollut jäljittää
oppimisprosesseja narratiiveista, ja niiden lukeminen on antanut aiheen epäillä, että
oppimiskäsityksemme ovat liian kognitiokeskeisiä.

Tie yliopistoon – Narratiivinen tutkimus avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto
opiskelijoiksi hakeutuneista
Sirpa PurtiloNieminen, Lapin yliopisto
sirpa.purtilonieminen@ulapland.fi
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Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin Lapin yliopistoon avoimen yliopiston väylän
kautta hakeutuneiden kertomuksia omasta opintiestään. Tutkimuksen aineisto koostui 17
opiskelijalle tehdyistä kerronnallisista haastatteluista. Tutkimuksessani sovelsin sekä
narratiivien että narratiivista analyysia. Tutkimuksessa ilmeni, että opiskelulla oli
haastatelluille opiskelijoille kokonaisvaltainen merkitys. Opiskelulla koettiin olevan
ammatillisen merkityksen lisäksi myös henkilökohtaista, sosiaalistavaa ja tasa
arvoistavaa merkitystä. Avoimen yliopiston väylän kautta tutkintoopiskelijaksi
siirtyminen näyttäytyi prosessina vaivattomalta. Sosiaalistuminen tiedeyhteisöön ja uuden
opiskeluympäristön toimintatapojen selvittäminen sen sijaan koettiin haastavampana.
Avoimesta yliopistosta tutkintoopiskelijaksi siirtyvä peilaa omaa opintopolkuaan sekä
itseohjautuvan aikuisopiskelijan että nuoren yliopistoopiskelijan kulttuuriseen
mallitarinaan. Narratiivisen analyysin tuloksena konstruoitiin kolme haastatteluaineistolle
tyypillistä väylätarinaa: nuoren tutkintotavoitteisen tarina, työn, perheen ja muiden
velvoitteiden ohessa opiskelevan hektinen tarina sekä nuoruuden opiskeluhaavetta
toteuttavan tarina. Tutkimuksen tuloksena muodostui kuva monipolkuisesta reitistä
avoimesta yliopistosta yliopiston tutkintoopiskelijaksi. Yliopistojen tutkinto
opiskelijoiden joukko koostuu monenlaisista opiskelijoista. Uudet ja erilaisista
lähtökohdista tulevat opiskelijat haastavat myös yliopistoyhteisön kehittämään
käytäntöjään. Tutkimuksen tulosten perusteella yliopistoille voidaan asettaa haasteeksi
kehittää neuvonta ja ohjaustapoja opiskelijoille, joilla tutkintoon kuuluvista opinnoista
suuri osa on jo suoritettuna. Myös avointen yliopistojen tulisi edelleen kehittää
tutkintotavoitteisten opiskelijoiden ohjausprosessia jo ensimmäisistä perusopinnoista
alkaen.

Lärarstuderandes berättelser om kulturfostran
Marten Björkgren, T. Gullberg & Ria HeiläYlikallio, Åbo Akademi
marten.bjorkgren@abo.fi

Kultur som upptäcktsresa är en ämnesövergripande kurs inom utbildningsprogrammet för
klass och speciallärare vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa. Kursens
målsättning är att utveckla studerandes kulturella medvetenhet genom att de aktivt deltar i
och analyserar olika kulturevenemang och samhällsfenomen i ett ämnesövergripande
perspektiv. Benämningen Kultur som upptäcktsresa har paralleller till Louise M.
Rosenblatts beskrivning av litteraturläsning som en upptäcktsresa i boken Literature as
Exploration från 1938 (Rosenblatt 2002). De studerande gör en processportfölj under
kursens gång och presenterar och lämnar in en visningsportfölj för bedömning vid slutet
av kursen. Genom närläsning av 37 portföljer önskar vi analysera och tolka de
studerandes förståelse av kultur och kulturfostran i ett pedagogiskt perspektiv. Vi
reflekterar även ämnesdidaktiskt över materialet och kursens strävan till
ämnesövergripande lärandeprocesser inom humaniora. I presentationen ger vi exempel på
studerandes röster och diskuterar också vilka utmaningar som materialet ger för
lärarutbildningen.
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Opettajat oppilaiden silmin. ”Opettaja sai jopa yläasteikäiset pojat itkemään”
AnnaMari KeskiHeiska & Paula Kalaja, Jyväskylän yliopisto
annamari.e.keskiheiska@jyu.fi, paula.kalaja@jyu.fi

Esitelmämme kertoo yliopistoopiskelijoiden muistoista heidän kouluaikaisista englannin
kielen opettajistaan – uudenlaisesta näkökulmasta. Muistoja analysoitiin kielen tasolla,
eikä sisällöllisesti muistelijoiden kokemuksina kuten monissa aiemmissa
samantyyppisissä tutkimuksissa on tehty (ks. esim. Pavlenko 2007). Tutkimusmetodiksi
valittiin siten lähestymistapa, jossa muistot nähdään diskursiivisina konstruktioina (Potter
& Wetherell 1987).
Tutkimuksen (KeskiHeiska 2009) aineiston muodostivat Noviisista ekspertiksi 
projektin 50 englannin kielen opiskelijoiden kirjoittamaa kielellistä omaelämäkertaa.
Muistoista tunnistettiin yhteensä seitsemän tulkintarepertuaaria, joka toimi tutkielman
analyyttisenä yksikkönä, joilla sosiaalisesta maailmasta voidaan tuottaa erilaisia versioita.
Jokainen seitsemästä tunnistetusta tulkintarepertuaarista mahdollisti opettajien muistelun
eri näkökulmasta, ja niiden käyttö asetti muistelijan ja muistelun kohteen erilaiseen
keskinäiseen suhteeseen. Esimerkiksi rutiinirepertuaarin käyttö loi mielikuvan
monotonisesta opettajasta, jonka edessä muistelija oli voimaton, kun taas tukeutuminen
arviointirepertuaariin mahdollisti muistelijalle opettajan kuvailun asiantuntijaasemasta.
Samaa opettajaa oli mahdollista kuvailla useita tulkintarepertuaareja käyttäen, minkä
seurauksena muistelija liikkui sulavasti opettajaa heikompien ja vahvempien roolien
välillä.
Diskursiivisen lähestymistavan soveltaminen omaelämäkerralliseen aineistoon
mahdollisti opettajia koskevan muistelun yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien erittelyn
yhdenlaisessa kontekstissa. Tutkielma tarjoaakin yhden esimerkin siitä, miten oppilaiden
subjektiivisia kokemuksia ja muistoja voitaisiin hyödyntää tutkimustarkoituksissa, sekä
siitä miten omaelämäkerralliset muistot voidaan määritellä ja problematisoida.
KeskiHeiska, AM. (2009) English teachers as constructed in the language learning
autobiographies written by university students. Pro gradu tutkielma, Jyväskylän
yliopisto, kielten laitos.
Pavlenko, A. (2007) Autobiographic narratives in Applied Linguistics. Applied
Linguistics 28:2, 163–188.
Potter, J. & M. Wetherell (1987) Discourse and social psychology: beyond attitudes and
behaviour. Lontoo: Sage.

Hymyä kyynelten lävitse?
Pirjo Nuutinen, Joensuun yliopisto
pirjo.nuutinen@joensuu.fi

Esityksessä tarkastellaan pedagogisen komiikan olemusta. Tiiviin käsitteellisten
lähtökohtien luonnehdinnan jälkeen esitellään aineisto ja sen kokoamisessa noudatetut
periaatteet sekä Bonaiuton ja Gianninin erilaisia huumorin perusteorioita syntetisoiva,
humoristisen kokemuksen malli (1983; 2003; Bonaiuto 2006). Kyseistä mallia soveltaen
analysoidaan 3–4 erilaista tarinaa, joissa kuvataan opettajaa autenttisen koomisen
tilanteen osapuolena. Analyysissa pedagoginen komiikka valottuu tapahtumaketjuina,
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joita harkittu toiminta ja yllätykselliset käänteet vaihtelevasti kuljettavat kohti
lopputulosta, ja joista avautuva kokemussisältö voi olla paitsi humoristisen vapauttava,
myös ristiriitainen eri osapuolien kannalta.
Lähde: Bonaiuto, P. 2006. Art, science, and humour: The study of humorous experience
at the intersection between psychology and the art world. In Empirical Studies of the Arts.
Vol. 24(1) 3–41, 2006.

Tieteiden välinen dialogi kirjallisuuspedagogiikassa
Elina Kouki, Turun yliopisto
elina.kouki@utu.fi

Tieteellisen käsitteistön siirtäminen kouluopetukseen ei ole ongelmatonta, mikä näkyy
yrityksissä soveltaa narratologista käsitteistöä kirjallisuustieteestä koulujen
kirjallisuudenopetukseen. Tavoitteenani oli selvittää lukion äidinkielen ja kirjallisuuden
oppikirjojen (n=6) ja kevään 2007 ylioppilaskokelaiden vastaustekstien (n=440)
perusteella, miten oppikirjat opettavat narratologista käsitteistöä ja miten kokelaat sitä
käyttivät ylioppilaskokeessa. Tutkimustulosteni mukaan narratologisen käsitteistön
käyttö on oppikirjoissa ja ylioppilaskokeessa epämääräistä, mikä oli ennakoitavissa,
koska käsitteiden määrittely on kirjallisuustieteellisestikin ongelmallista.
Kärjistyneimmillään tilanteen voi ylioppilaskokeen arvioinnin osalta nähdä oppilaan
oikeusturvakysymyksenä. Toisenlainen näkökulma kirjallisuustieteellisen käsitteistön
opettamisen problematiikkaan avautuu, jos kysymystä tarkastellaan kasvatustieteen eikä
kirjallisuustieteen näkökulmasta. Tutkimusaineistoni perusteella oppimista vaikeuttavaksi
tekijäksi osoittautui narratologisten käsitteiden ja arkikielen käsitteiden näennäinen
samankaltaisuus. Siksi tieteellisiä käsitteitä ja arkikäsitteitä olisikin tarkasteltava
erilaisina ontologisina kategorioina siten, että oppilaalla on kirjallisuustieteellisiä
käsitteitä opetellessaan mahdollisuus metakäsitteellisen tietoisuutensa rakentamiseen.
Esimerkiksi kevään 2007 tekstitaidon kokeessa tietoisuus narratologisen kertojakäsitteen
luonteesta arkikielisenä ja toisaalta tieteellisenä käsitteenä olisi auttanut ratkaisemaan
kyseisestä käsitteestä aiheutuneet ongelmat. Metakäsitteellisen tietoisuuden kehittyminen
edellyttää pedagogisia ratkaisuja, joissa rakennetaan kirjallisuuspedagogisesti mielekkäitä
oppimisprosesseja. Tutkimukseni osoittaa, että opetussuunnitelman ja äidinkielen
ylioppilaskokeen esittämiä formalistisia vaatimuksia käsitteiden käytöstä onkin
tarkistettava ja oppikirjoissa on kiinnitettävä enemmän huomiota käsitteenoppimisen
problematiikkaan.

Suomalainen viittomakieli vieraana kielenä – oppimiskokemukset ja opiskelijoiden
käsitykset suomalaisesta viittomakielestä
Outi Ahonen, Jyväskylän yliopisto
outi.ahonen@campus.jyu.fi

Suomalaisen viittomakielen (SVK) lisensiaattityöni käsittelee Jyväskylän yliopiston
suomalaisen viittomakielen sivuaineen opiskelijoiden oppimiskokemuksia ja myös
käsityksiä SVK:stä. Toimintatutkimukseni tarkoituksena oli kehittää Jyväskylän



yliopiston SVK:n opetusta ja saada opiskelijoiden äänet esille. Erilaisten
tiedonhankintamenetelmien (oppimispäiväkirjat, kyselyt, piirrokset ja syvähaastattelut)
kautta toivon ymmärtäväni enemmän suomenkielisiä oppijoita ja heidän
oppimiskokemuksiaan, jotta opettajuuteni kehittyisi. Toimintatutkimukseni on
luonteeltaan aineistolähtöinen ja fenomenologishermeneuttinen, sillä tutkin
opiskelijoiden oppimiskokemuksia ja SVK:n käsityksiä. Tutkimukseni pohjalta voidaan
todeta, että SVK:llä on erilainen modaliteetti kuin puhutuilla kielillä, ja tämä aiheuttaa
usein juuri oppimaan aloittaneen viittojassa uusia ymmärtämis ja tuottamiskokemuksia.
SVK:een liittyvät käsitykset ja ennakkoluulot ovat oppijoiden mukaan muuttuneet
kurssin aikana. Tutkimustani voidaan luonnehtia myös emansipatoriseksi, sillä tämän
tutkimuksen tarkoituksena on saada uusia tietoja vähän tutkitusta aiheesta.
Lisätutkimuksia suomalaisen viittomakielen oppimisesta tarvitaan, sillä SVK:stä
tiedetään edelleen liian vähän.

Eläytymistarinat ikkunoina tansanialaisten koululaisten todellisuuteen
Hanna PostiAhokas, Jyväskylän Yliopisto
hanna.postiahokas@jyu.fi

Suomessa kehitetyn ja täällä asemansa vakiinnuttaneen eläytymismenetelmän
mahdollisuudet tuottaa kerronnallista, laajaalaista, tiettyyn hetkeen ja kontekstiin
sidottua tietoa tutkittavasta ilmiöstä innosti soveltamaan menetelmää tutkiessani
tansanialaisia nuoria. Väitöskirjatyössäni tutkin tansanialaisten peruskoulua ja lukiota
käyvien tyttöjen käsityksiä koulutuksen merkityksestä ja relevanssista heidän
tulevaisuusodotustensa kannalta. Ensimmäisen aineistoni keräsin eläytymistarinoina,
tavoitteenani ymmärtää, kuinka nuoret näkevät koulutuksessa etenemiseen vaikuttavat
sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ja millaisessa kontekstissa he tekevät
tulevaisuudensuunnitelmiaan ja koulutusvalintojaan. Tutkimukseen osallistuneet sata
peruskoulunsa (lower secondary) pian päättävää tyttöä arvioivat kahden
kehyskertomuksen avulla koulutuksessa onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja antoivat
kertomusten henkilöille neuvoja jatkoa varten. Eläytymistarinat analysoitiin ensin
kahtena erillisenä aineistona, vertaillen kehyskertomuksissa kuvatun menestyksekkään
siirtymän ja loppukokeessa epäonnistumisen vaikutusta tarinoihin. Sosiaalisen ja
kulttuurisen kontekstin temaattinen analyysi tehtiin kaksi kertomusaineistoa yhdistäen.
Analyysi tuottaa käsityksen niistä tekijöistä, jotka tyttöjen näkemyksen mukaan ovat
merkittäviä koulutuksessa etenemisessä ja siirtymissä. Vaikka oppijat katsovat
pääasiallisen vastuun olevan itsellään, on sosiaalisilla ja kulttuurisilla tekijöillä, erityisesti
suhteella perheeseen ja ikätovereihin, heidän kertomustensa perusteella merkittävä
koulutuksessa etenemistä vahvistava tai heikentävä rooli. Eläytymisharjoitus sai
innostuneen vastaanoton  tarinoiden voima näkyi vastauksissa kertomusten henkilöiden
roolin ottamisena ja suorasanaisina neuvoina. Eläytymistarinoiden kirjoittaminen toimi
itselleni keskeisenä ajatusten herättäjänä koko tutkimukseni suhteen sekä pohjusti
seuraavaa tutkimusvaihetta, jossa opiskelijoita seurataan tulevan koulutussiirtymän ajan.
Kokemukseni eläytymistarinoiden voimasta laajentaa tutkijan näkökulmaa ja kyvystä
tavoittaa tutkimukseen osallistuvien ajatuskenttää rohkaisevat menetelmän käyttöön
kulttuurienvälisessä tutkimuksessa.
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Etnografisia runoja ja (niiden) ontologiaa
Hanna Guttorm, Helsingin yliopisto
hanna.guttorm@helsinki.fi

Tieto ja tietäminen ymmärretään feministisessä tutkimuksessa aikaan, paikkaan ja
henkilöön sidottuna eli kontekstuaalisena ja materiaalisena sekä tutkijan valitsemiin
teoreettisiin oletuksiin juurtuvana. Miten tulkintojen epävarmuutta ja oikeutuksen epäilyä
voi jättää näkyville ja mitä tutkijan (epämukava) refleksiivisyys vaikuttaa tutkimuksen
laatuun, luotettavuuteen ja arviointiin?
Tämä esitelmä koskee meneillään olevaa väitöskirjatutkimustani, jossa tutkin käsityön
sukupuolisopimukseksi nimeämääni kulttuurista tietoa, jossa tekstiilityön tekijäksi
useimmiten oletetaan nainen ja teknisen työn tekijäksi mies. Kysyn tutkimuksessani,
miten kulttuurista tietoa tyttöjen ja poikien käsityöstä yhä uudelleen uusinnetaan ja
tuotetaan, ja toisaalta, miten siitä neuvotellaan perusopetuksen käytännöissä ja niitä
ympäröivissä kulttuurisissa teksteissä. Pohdin myös, mihin muihin neuvotteluihin
käsityön sukupuolittuneisuus kytkeytyy.
Olen kerännyt ja tuottanut etnografisin menetelmin aineistoa kahdelta helsinkiläiseltä
alakoululta ja analysoinut sitä diskursiivisesti ja kontekstualisoiden. Olen etsinyt
tilanteesta ja aineistosta toiseen liikkuvia keskustelujen kulttuurisia virtoja.
Kontekstualisoivina aineistoina olen lukenut opetussuunnitelmia ja erilaisia kulttuurisia
tekstejä käsityöstä ja sukupuolesta.
Tässä esityksessä esittelen analyysieni pohjalta ja lomassa kirjoittamiani runoja ja pohdin
niiden kautta ja rinnalla tutkimukseni ontologiaa, epistemologiaa ja metodologiaa.
Pohdin, mitä ja miten maailmasta voidaan tietää ja miten siitä voidaan kertoa. Näissä
pohdinnoissa lähestyn myös sitä, miten tutkimuksesta voidaan kertoa ja/tai miten
tutkimusprosessi voidaan kuvata tieteen diskurssiin sopivalla tavalla.

Induktion ja deduktion dialektiikka narratiivisessa analyysissa
Maria Lahdenmaa & Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto
maria.lahdenmaa@jyu.fi, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi

Norman Denzin ja Yvonna Lincoln (2005) esittävät, että laadullinen tutkimus on
parhaimmillaan bricolagea: luovaa ja kokeilevaa ajatusten yhdistämistä. Bricoleur on
eräänlainen teeseitse tutkija, joka keksii analyysimenetelmänsä tulkintaa tehdessään.
Bricolagessa yhdistetään erilaisia työtapoja niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta
välittämättä. Tässä esitelmässä kerrotaan eräänlaisesta bricolagetyyppisestä ratkaisusta,
jossa SWOTanalyysia on sovellettu narratiivien analyysiin. Esityksessä kerrotaan, miten
alun perin aineistoa tarkasteltiin induktiivisesti pyrkien löytämään jotain yleisiä
kategorioita, kunnes päädyttiin esitykseen, joka muistuttaa paljon SWOTanalyysia.
SWOT tunnetaan alun perin henkilöstön kehittämisen menetelmänä, jossa työyhteisöt
arvioivat vahvuuksiaan, heikkouksiaan, mahdollisuuksiaan ja uhkiaan. Tämän jälkeen
ryhdyttiin aineistoa tarkastelemaan deduktiivisen logiikan kautta tutkien, löytyykö
aineistosta havaintoja myös niihin SWOTanalyysin kohtiin, jotka induktiivista päättelyä
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käyttäen ensin jäivät vaille sisältöä. Tutkimuksen aineisto pohjautuu opettajien
vertaismentorointiryhmien focus group menetelmällä tuotettuihin haastatteluihin, jossa
tarkoituksena on verrata samasta työyhteisöstä kootun ja eri työyhteisöjen jäsenistä
muodostetun ryhmän kokemuksia. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on, millä
tavoin samassa työyhteisössä työskentelevien opettajien ryhmän jäsenien kokemukset
vertaismentoroinnista eroavat eri työyhteisöissä työskentelevien opettajien ryhmän
jäsenten kokemuksista. Tutkimus on osa Vermehanketta, jossa kehitetään ja tutkitaan
opetusalalle toimintatutkimuksen tapaan menetelmiä työn tukemiseen
vertaismentoroinnin avulla.


