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Kolme näkökulmaa ainedidaktisen tutkimuksen 
ja aineenopetuksen tulevaisuuteen
•Oppimisen, opetuksen ja opiskelun käsitteellisen 
ymmärryksen kehitys

•Opetussuunnitelma-ajattelun muutokset
•Teknologian l(t)uomat haasteet ja mahdollisuudet
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Käsitykset oppimisesta ja oppimisen tuloksista
• Teoriat ja käsitykset oppimisesta muuttuneet paljon viimeisten 30-40 vuoden aikana

• Behaviorismista kognitioihin, konstruktivismiin ja sosiokonstruktivismiin
• Sosiokonstruktivismista Mimesis –prosessiin ja narratiiviseen neuvotteluun (Ricoeur)
• Muistamisesta merkityksiin ja narratiiviseen tiedon organisoitumiseen
• Omaksumisesta osallistumiseen, suhteisiin ja positioitumiseen suhdeverkostoissa (Ropo & 

Yrjänäinen (in press)
• Fenomenologinen ja narratiivinen teoria kokemusten ja pitkäkestoisten oppimisprosessien 

ymmärtämisessä
• Oppimis- ja opiskelukontekstien laaja-alainen ymmärtäminen autobiografisina, 

yhteisöllisinä ja kulttuurisina narratiiveina
• Oppiminen on narratiivinen prosessi, joka muokkaa sekä tietämystä että identiteettejä

• Identiteetit ovat narratiiveja (ontologia) ja tietomme konstruoidaan narratiivisesti (epistemologia) (Ropo & 
Yrjänäinen, in press)

• Autobiografisista, yhteisöllisistä ja kulttuurisista narratiiveista muodostuu ohjaavia ja suuntaavia 
malleja tiedonhankinnalle: positioitumiselle suhteessa itseen, ulkoiseen maailmaan ja tietoon

• Narratiivit rasitteina - Narrative templates (Wertsch 2008)
• Narratiivit koukuttavia - Narrative transportation (Green, M. C., & Brock, T. C. 2000)
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Vaikutuksia didaktiseen tutkimukseen ja 
aineenopetukseen
• Oppiminen on kompleksinen prosessi, joka vaatii didaktista väliintuloa
• Oppiminen on monitasoista narratiivista neuvottelua
• Aineenopetus auttaa näkemään maailman toisin – aineet mahdollisuuksina nähdä 

maailma ja oma positio toisin
• Auttaa ymmärtämään kulttuurista, yhteisöllistä ja yksilöllistä variaatiota oppimisen 

tuloksissa

• Toisaalta maailmanlaajuinen poliittinen paine tulosten mitattavuuteen ja verrattavuuteen 
(osaamisperustaisuus) voi johtaa oppimiskäsityksen kapeutumiseen esim. vain osaamista 
tuottavaksi työskentelyksi
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Opetussuunnitelmat ainedidaktiikan lähtökohtina
• Kysymys siitä mitä oppilaiden pitäisi tietää ja osata ja toisaalta mitä pitäisi opettaa on 

keskeinen 
• 1990-luvun alun merkittävät teokset ns. rekonseptualistisen opetussuunnitelma-ajattelun 

piiristä muuttivat merkittävästi tamperelaista ainedidaktista tutkimusta (esim. Doll 1993, 
Pinar & al. 1995)

• Opetussuunnitelmien ymmärtäminen erityyppisinä teksteinä (Pinar & al. 1995)
• OPS historiallisena, poliittisena, filosofisena, teologisena, autobiografisena, tieteenalakohtaisina, 

jne. tekstinä
• Opetussuunnitelmissa heijastuvat poliittiset ja taloudelliset intressit, luontosuhde, omistaminen ja 

valtakysymykset (esim. eurosentrisyys)
• Mikä on koulutuksen rooli maailmanlaajuisten pirullisten ongelmien ratkaisussa? 

• Ghosts, hybrid objects (Ropo & Värri, 2019)
• Joudumme elämään ristiriitaisessa todellisuudessa? Mitä opettaa ja millaisia ratkaisuja 

ainesisällöt tarjoavat?
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Teknologian luomat haasteet ja mahdollisuudet
• Sadan vuoden kehitys: Opetuskoneista appeihin
• Opettajajohtoisuus vs. sosiaaliset verkostot ja oppimisalustat
• Tekstien opiskelusta ja tehtävien ratkaisemisesta pelaamiseen ja pelillistämiseen
• Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalinen todellisuus (VR) haasteina ja mahdollisuuksina
• Digitalisaatio muuttaa käsityksiämme tiedosta, vuorovaikutuksesta ja läsnäolosta

• Pahimmillaan kapeuttaa käsitystä ihmisyydestä, todellisuudesta ja tiedosta sekä läsnäolosta
• Tällä on vaikutuksia identiteetteihin, käsityksiin tiedoista ja neuvottelusuhteisiin yksilöiden, 

yhteisöjen ja kulttuurien välillä
• Edut ovat myös ilmeisiä: ajasta ja paikasta riippumattomuus, nopeus ja viiveetön pääsy tiedon 

lähteille
• Onko todellinen digitaalinen vallankumous alkanut jo?

• Voi olla, että päälle kaatuvat globaalit kriisit estävät digitaalisen vallankumouksen ja teknologian 
dominanssin opetuksessa

• Ihminen ihmiselle ihmisyydestä – opetus olkoon ihmisten välistä neuvottelua asioista ja elämästä 
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Päätelmiä
• Aineendidaktisen tutkimuksen pirstaleisuus

-> Synteesejä ja teoriaa muodostavaa työtä liian vähän suhteessa hankejulkaisuihin

• Oppiminen on pitkä prosessi:  oppiminen jää liian usein esinarratiiviselle tasolla, joka ei 
kosketa persoonallisia merkityksiä riittävän syvällisesti 

• Ilmiöiden monimutkaisuus vaikeuttaa narratiivien muodostumista

• Pitäisikö luopua suomalaisen opettajankoulutuksen perustumisesta tutkimukseen? 
• Tutkimus on väline tuottaa tietoa, jolla itsen ja ympäröivän maailman välistä suhdetta 

prosessoidaan eri näkökulmista (mm. aika, paikka, kulttuurit)
• Sisältöä ja tavoitteita eksplisiittisemmäksi, ehkä siten voimme myös vähentää sitä variaatiota mitä 

eri yliopistojen opettajankoulutusten välillä on
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