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Koulutuksen tavoitteet 
Kasvatustieteet tutkivat kasvatusta, koulutusta, kehitystä ja oppimista. Kasvatustieteiden koulutuksessa 
näitä ilmiöitä tarkastellaan sekä yleisen kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen näkökulmasta 
yksilöllisistä, yhteisöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista lähtökohdista. 
  
Kasvatustieteiden koulutuksen myötä opiskelijasta kehittyy kasvatustieteiden asiantuntija, jolla on kriittistä 

lukutaitoa ja valmiuksia soveltaa ja tuottaa tietoa kasvatus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta. 

Kasvatustieteiden koulutuksessa edistetään tasa-arvoa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 

sukupuolitietoisuutta. 

 

Maisterin tutkinnon tavoite ja kooste sisällöstä 
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon pohjalta edetään pääsääntöisesti suoraan kasvatustieteiden 
maisteriopintoihin. Kasvatustieteiden syventävät opinnot voi kuitenkin aloittaa, kun kasvatustieteiden 
perus- ja aineopinnot on suoritettu, vaikka kandidaatin tutkinnon suorittaminen olisi muiden opintojen 
osalta kesken. 
 
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee ja tuntee oman alansa syvällisesti. Hänellä on 
valmiuksia itsenäiseen ja kriittiseen tieteellisen tiedon hankkimiseen ja tieteelliseen viestintään sekä kyky 
teoreettisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Lisäksi hänellä on valmiuksia toimia 
työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Maisterin tutkinto antaa opiskelijalle edellytykset 
tieteellisiin jatko-opintoihin. 
 
Maisteriopintojen pääaineopintoihin kuuluu 90 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot, jotka koostuvat 
eriytyvistä ja valinnaisista sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta ja sen 
tekemistä tukevista seminaareista sekä harjoittelusta. Opiskelija voi valita opintoja seuraavilta 
painopistealueilta: 

 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 
 Oppiminen ja opetus 
 Toiminta, muutos ja innovaatio 

Opiskelija voi myös pro gradu-työn tematiikan perusteella saada tutkintotodistukseensa maininnan 
suuntautumisesta yleiseen kasvatustieteeseen tai aikuiskasvatustieteeseen.  
Maisterin tutkintoon kuuluu pääaineopintojen lisäksi kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja sekä 
sivuaineopintoja ja/tai vapaasti valittavia opintoja (25 opintopistettä). 
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Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) maisterin tutkinnon rakenne, 120 

op 
 

  Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

 Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 5 

YM 1.  Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 

YM 2.  Tieteellinen kirjoittaminen II 3 

 Kasvatustieteen syventävät opinnot 90 

S 1.  Sisältöopinnot (valitaan 5–6 opintojaksoa) 25–30 

  Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri  

S 1.1.  Koulu ja yhteiskunta: Koulutussosiologian ja politiikan näkökulmia 5 

S 1.2.  Valta, diskurssit ja erot – tarkastelussa eriarvoisuus kasvatuksessa ja 
koulutuksessa 

5 

S 1.3.  Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaisuus koulutuksessa 5 

S 1.4.  Flerspråkiga samhällen och utbildning 5 

  Oppiminen ja opetus  

S 1.5.  Oppiminen ja yksilö 5 

S 1.6.  Oppiminen ja asiantuntijuus 5 

S 1.7.  Oppiminen ja teknologia 5 

S 1.8.  Lärände och interaktion 5 

  Toiminta, muutos ja innovaatiot  

S 1.9.  Oppiminen organisaatioissa 5 

S 1.10.  Formatiiviset interventiot ja muutoslaboratorio-menetelmä 5 

S 1.11.  Työn kehitys, teknologia ja yhteiskunta 5 

S 1.12.  Ledarskap för förändring 5 

S 2.  Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan 2–3 opintojaksoa) 10–15 

S 2.1.  Tieteenfilosofia ja metodologia kasvatustieteissä II 5 

S 2.2.  Kvalitatiivinen tutkimusote II 5 

S 2.3.  Kvantitatiivinen tutkimusote II 5 

S 3.  Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 36 + 2 + 2 

S 4.  Harjoittelu 10 

  Vapaasti valittavia opintoja  25 
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Sivuaineopiskelijoiden kasvatustieteen syventävät opinnot 30 op 
 

 Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

 Kasvatustieteen syventävät opinnot 30 

S 1.  Sisältöopinnot (valitaan 3–4 opintojaksoa) 15–20 

  Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri  

S 1.1.  Koulu ja yhteiskunta: Koulutussosiologian ja politiikan näkökulmia 5 

S 1.2.  Valta, diskurssit ja erot – tarkastelussa eriarvoisuus kasvatuksessa ja 
koulutuksessa 

5 

S 1.3.  Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaisuus koulutuksessa 5 

S 1.4.  Flerspråkiga samhällen och utbildning 5 

  Oppiminen ja opetus  

S 1.5.  Oppiminen ja yksilö 5 

S 1.6.  Oppiminen ja asiantuntijuus 5 

S 1.7.  Oppiminen ja teknologia 5 

S 1.8.  Lärände och interaktion 5 

  Toiminta, muutos ja innovaatiot  

S 1.9.  Oppiminen organisaatioissa 5 

S 1.10.  Formatiiviset interventiot ja muutoslaboratorio-menetelmä 5 

S 1.11.  Työn kehitys, teknologia ja yhteiskunta 5 

S 1.12.  Ledarskap för förändring 5 

S 2.  Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan 2–3 opintojaksoa) 10–15 

S 2.1.  Tieteenfilosofia ja metodologia kasvatustieteissä II 5 

S 2.2.  Kvalitatiivinen tutkimusote II 5 

S 2.3.  Kvantitatiivinen tutkimusote II 5 
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KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 
 

YM 1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) 2 op 

YM 1. Individuell studieplan 

YM 1. Individual study plan 

Weboodin tunniste 65090 (I-osa), 65091 (II-osa) 

Tyyppi:  

Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pääaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot:  

I-osa: Suositellaan, että aineopinnot olisivat valmiit lukuun ottamatta A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen 

tekemistä tukeva seminaari -opintojaksoa. 

II-osa: Kts. Pro gradu -seminaaria edeltävät opinnot. 

Osaamistavoitteet: 

Opintojakson suorittamalla opiskelija osaa tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja oman asiantuntijuutensa 

kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Hänellä on myös selkeämpi kuva vähitellen muodostuvasta 

kasvatusalan asiantuntijuudestaan. 

Sisältö:  

Opintojakso muodostuu kahdesta osasta.  

I-osa: Orientoiva osa 1 op 

Opiskelija orientoituu maisterin tutkinnon opintoihinsa tutustumalla tutkintovaatimuksiin ja opintoja 

sääteleviin määräyksiin sekä pohtimalla omia lähtökohtiaan opintoihinsa.  

II-osa: Portfolio-osa 1 op 

Opiskelija reflektoi oppimistaan ja asiantuntijuutensa kehittymistä raportoimalla opintojensa aikana 

keräämänsä portfolion kautta. 

Suoritustavat: 

I-osa: Osallistuminen ryhmäohjaukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen sekä kirjallinen 

tehtävä. I-osa suositellaan suoritettavaksi syventävien opintojen aloittamista edeltävänä lukukautena tai 

viimeistään samana lukukautena kun syventävät opinnot aloitetaan. 

III-osa: Portfoliosta raportoiminen ja oman oppimisen reflektoiminen kirjallisesti ja suullisesti.  

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. I-osan hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään 

hyväksytty opintosuunnitelma sekä orientoiva tehtävä. II-osan hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään 

portfoliosta raportoimista ja oman oppimisen reflektoiminen kirjallisesti ja suullisesti. 
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YM 2. Tieteellinen kirjoittaminen II 3 op 
YM 2. Att skriva vetenskapliga texter II 
YM 2. Scientific writing II 
Weboodin tunniste 65092 

 
Tyyppi:  
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 
 
Kohderyhmä 
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutuksen pääaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot:  
Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen ja julkaisemisen vaatimukset erilaisilla julkaisufoorumeilla 
ja hänellä on valmiuksia tieteellisen tekstin kirjoittamiseen. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla tarkastellaan loogisen tieteellisen tekstin rakentumista ja tutkimuksen tavoitteiden ja 
päämäärän perusteluita.    
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman 
kirjoittamiseen. WSOY. 

 Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden. 
 
Suoritustapa: 

1) Luennot ja tehtävät. 
2) Kirjallinen tehtävä. 

 
Arvostelu: 
0–5. 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso opetetaan suomeksi tai ruotsiksi. 
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SYVENTÄVÄT OPINNOT 

 

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) syventävät opinnot 90 op  
Fördjupade studier i allmän och vuxenpedagogik 90 sp 

Advanced studies in educational sciences 90 ecr 

Weboodin tunniste 65330 

Tyyppi:  

Syventävät opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Osaamistavoitteet: 

Syventävien opintojen myötä opiskelija syventää oman alansa hallintaa ja osaamista. Hänellä on valmiuksia 

itsenäiseen ja kriittiseen tieteellisen tiedon hankkimiseen ja tieteelliseen viestintään sekä osaamista 

teoreettisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Opiskelijalla on myös valmiuksia toimia 

työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. 

Arviointi: 

Syventävien opintojen arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon 

perusteella asteikolla 1–5. Pro gradu -tutkielman arvosana ei sisälly syventävien opintojen 

kokonaisarvosanaan. 

Sisältö: 

Opintokokonaisuuden keskiössä ovat kasvatustieteiden keskeiset sisällöt yleisen ja aikuiskasvatustieteen 

näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa syvennytään sisällöllisesti ja menetelmällisesti erityisesti seuraaviin 

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tutkimuksen painoaloihin:  

 

 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri  

 Opetus ja oppiminen 

 Työ, toiminta ja innovaatiot 

Syventävät opinnot muodostuvat S 1. Sisältöopinnoista (25–30 op), S 2. Tutkimusmenetelmäopinnoista 

(10–15 op), S 3. Pro gradu -tutkielmasta ja sen tekemistä tukevista seminaareista (40 op) ja S 4. 

Harjoittelusta (10 op).  S 1. Sisältöopinnoista opiskelijan tulee valita opintojaksoista S 1.1.–S 1.12. viisi tai 

kuusi opintojaksoa ja S 2. Tutkimusmenetelmäopinnoista opintojaksoista S 2.1.–S 2.3. kaksi tai kolme 

opintojaksoa siten, että syventävien opintojen laajuus (90 op) saavutetaan. 

Lisätiedot:  

Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) syventäviä opintoja voivat suorittaa opiskelijat, joilla on 

opinto-oikeus kasvatustieteen maisterin tutkintoon.  

Kasvatustieteen (yleisen ja aikuiskasvatustieteen) pääaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja 

kun he ovat suorittaneet kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (sisältäen kandidaatin tutkielman), vaikka 

heidän kandidaatin tutkintonsa muut opinnot olisivat vielä keskeneräiset. 

Helsingin yliopistossa maisterin- tai tohtorin tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat suorittaa 

kasvatustieteen syventäviä opintoja sivuaineopiskelijoiden rakenteen mukaisesti. Sivuaineopiskelijoiden 

syventävien opintojen laajuus on 30 op.    
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S 1.1. Koulu ja yhteiskunta: Koulutussosiologian ja politiikan näkökulmia 5 op 
S 1.1. Skolan och samhället: Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska perspektiv  

S 1.1. Education in Society: Sociological and Political Perspectives  

Weboodin tunniste 65331 

Tyyppi: 

Syventävät opinnot. 

Kohderyhmä: 

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot:  

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva ajankohtaisesta koulutuksen käytäntöjä ja politiikkoja 

koskevasta tutkimuksesta ja teoretisoinnista. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan 

koulutuksen käytäntöjä ja politiikkoja sekä niiden vaikutusta kasvatukseen ja yhteiskuntaan. 

Sisältö: 

Opintojaksolla rakennetaan ymmärrystä koulutuksesta monimutkaisena, verkostoituneista toimijoista, 

instituutioista ja sosiaalisista rakenteista koostuvana järjestelmänä.  Opintojaksolla käsitellään laajasti 

kasvatusta ja koulutusta sosiologian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Aihepiirit liittyvät esimerkiksi 

koulutuspolitiikan dynamiikkojen analyysiin, koulutuksen historiallisiin kehityslinjoihin, koulun käytäntöihin 

sekä koulutuluksen hallinnan kysymyksiin.  

Suoritustavat: 

Luennot ja kirjallinen tehtävä tai tentti. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 

suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Lingard, B. & Ozga J. (Eds.) (2006, saatavilla myös e-kirjana). The RoutledgeFalmer Reader in 

Education Policy and Politics. London: Routledge. 

 Arnesen, A.-L., Lahelma, E. , Lundahl, L. & Öhrn, E. (Eds.)  (2014) Fair and competitive? Critical 

Perspectives on Contemporary Nordic Schooling. London: the Tufnell Press. 

 Rizvi, F. & B. Lingard. (2010, saatavilla myös e-kirjana). Globalizing Education Policy. London: 

Routledge. 

 Simola, H. (2015, saatavilla myös e-kirjana). The Finnish Education Mystery. Historical and 

sociological essays on schooling in Finland. London: Routledge. 

 Opettajan osoittamat tieteelliset artikkelit. 

Arviointi: 

0–5. Arviointi perustuu kirjallisesta tehtävästä suoriutumiseen. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 
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S 1.2. Valta, diskurssit ja erot – tarkastelussa eriarvoisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa 5 op  
S 1.2. Makt, diskurser och olikheter med fokus på ojämlikhet i utbildning 

S 1.2. Power, Discourse and Differences with Focus on Inequalities in Education  

Weboodin tunniste 65332 

Tyyppi: 

Syventävät opinnot. 

Kohderyhmä: 

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelijalle muodostuu syvempi ymmärrys siihen, miten eriarvoisuutta tuotetaan ja haastetaan. Hän osaa 

opintojakson tarjoamien teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen avulla tarkastella valtaa, 

diskursseja ja eroja kasvatuksessa ja koulutuksessa. Opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa refleksiivisyyttä 

ja tunnistaa omia mahdollisia ajatteluun ja toimintaan vaikuttavia ennakko-oletuksia.  

Sisältö: 

Kurssilla tarkastellaan kriittisin lähestymistavoin poikkisektoraalista politiikkaa ja kasvatuksen ja 

koulutuksen käytäntöjä eriarvoisuuden näkökulmasta. Yhdessä perehdytään siihen, miten eriarvoisuus 

vaikuttaa lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Yhdistämällä sosiologista, kulttuurista, poliittista ja feminististä 

näkökulmaa huomioidaan, miten valta, diskurssit ja erot toimivat ja miten erilaiset toimijatahot, kuten 

poliittinen päätöksenteko, asiantuntijat, tutkijat jne. osaltaan ylläpitävät eriarvoisuutta. Eriarvoisuutta 

koskevien kysymysten tarkastelu valottaa moniulotteisemmin elämää, jossa kohdataan eriarvoisuutta, 

poissulkemista ja syrjintää. Tärkein tavoite on etsiä mahdollisuuksia lasten, nuorten ja aikuisten omille 

tulkinnoille ja toiminnalle kasvatuksessa ja koulutuksessa. 

Suoritustavat: 

Luennot ja kirjallinen tehtävä tai tentti. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 

suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 

Oppimateriaalit ja kirjallisuus: 

Opettajan osoittamat tieteelliset artikkelit. Lisäksi opiskelijat valitsevat yhteistyössä opettajan kanssa 

seuraavista: 

 Allan, E., van Deventer Iverson, S., Ropers-Huilman, R. (2010, saatavilla myös e-kirjana). 

Reconstructing policy in Higher Education. New York: Routledge. 

 Davies, B. (2000). A Body of Writing 1989-1999. Walnut Creek: Alta Mira Press. 

 Fejes, A. & Nicoll, K. (2008). Foucault and Lifelong Learning: Governing the Subject. New York: 

Routledge. TAI Ball, S. (2013) Foucault, Power and Education. New York: Routledge. 

 Goodley, D. (2014, saatavilla myös e-kirjana). Dis /ability Studies: Theorising disablism and ableism. 

London: Routledge. 

 Lloyd, M. ( 2005). Beyond Identity Politics. Feminism, Power and Politics. London: Sage Publications 

Ltd.  

 O’Loughlin, M. (2009). The Subject of Childhood. New York: Peter Lang TAI Burman, E. (2008) 

Deconstructing Developmental Psychology. London: Routledge. 
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 Rajander, S. (2010). School and choice: An Ethnography of a primary school with bilingual classes. 

Jyväskylä: Finnish Educational Research Association. 

 Somerville, M., Davies, B., Power, K., Gannon, S. & de Carteret, P. (2011, saatavilla myös e-kirjana). 

Place Pedagogy Change. Rotterdam: Sense Publishers. 

Arviointi: 

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen työhön tai tenttiin. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 
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S 1.3. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaisuus koulutuksessa 5 op 
S 1.3. Social rättvisa och mångfald i utbildning 

S 1.3. Social Justice and Diversities in Education 5 op 

Weboodin tunniste 65333 

Tyyppi: 

Syventävät opinnot.  

Kohderyhmä: 

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelijalla on syvempi ymmärrys kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä oikeudenmukaisuuden 

kysymyksistä, joita ovat esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet demokratiaan niin paikallisissa 

kuin globaaleissa konteksteissa sekä erilaisten erontekojen kuten sukupuolen, yhteiskuntaluokan, kielen, 

seksuaalisen suuntautumisen tai maailmankatsomuksen kietoutuminen yhteiskunnallisen 

oikeudenmukaisuuden kysymyksiin.  

Sisältö: 

Kurssilla tarkastellaan erilaisia tapoja käsitteellistää ja teoretisoida eroja ja sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta. Kurssilla tarkastellaan myös erilaisten käsitteellistämisen tapojen ja sosiaalisten 

käytäntöjen välisiä suhteita. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa seuraavat kysymykset: Millaisiin 

käsitteisiin, olosuhteisiin ja käytäntöihin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja erot perustuvat? Millaista 

kasvatusta ja koulutusta demokratian toteutuminen edellyttää? Miten valta toimii kasvatuksen ja 

koulutuksen eri kentillä ja millaisia seuraamuksia sillä on eri ryhmille. Miten erilaiset tiedon muodot 

kääntyvät totuuksiksi kasvatuksen ja koulutuksen eri konteksteissa, mitä ne palvelevat ja kuinka niitä on 

mahdollista vastustaa? 

Suoritustavat: 

Luennot ja kirjallinen tehtävä tai tentti. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 

suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

Valikoidut osat seuraavista teoksista: 

 Andreotti, V. (2011, saatavilla myös e-kirjana). Actionable postcolonial theory in education. New 

York: Palgrave Macmillan. 

 Ayers, W., Quinn, T. & D. Stowall (Eds.) (2008, saatavilla myös e-kirjana). Handbook of social justice 

in education. London: Routledge. 

 Borman, K, Wiley, T. G., .Garcia, D. R. & A. B. Danzig (Eds.) (2014). Language Policy, Politics and 

Diversity in Education. Review of Research in Education, 38. AERA. London: SAGE. 

 Chapman, T. K. & N. Hobbel (Eds.) (2010, saatavilla myös e-kirjana). Social Justice Pedagogy Across 

the Curriculum. The Practice of Freedom. London: Routledge. 

 Faltis, C.  & J. Abedi (Eds.) (2013). Extraordinary Pedagogies for Working Within School Settings 

Serving Nondominant Students. Review of Research in Education, 37. AERA. SAGE. 

 Vincent, C. (Ed) (2003). Social justice, education and identity. London: RoutledgeFalmer. 

 Lisäksi opettajan osoittamat valikoidut artikkelit.  
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Arviointi: 

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen työhön tai tenttiin sekä aktiiviseen osallistumiseen luonnoilla ja niihin 

liittyvien tehtävien tekemisessä. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) magister -koulutuksen 

tutkintovaatimusten opintojaksoa F 2.3. Education and social justice. Opintojakson F 2.3. Education and 

social justice suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa S 1.3. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 

moninaisuus koulutuksessa. 
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S 1.4. Flerspråkiga samhällen och utbildning 5 sp 
S 1.4. Multilingual societies and education 
S 1.4. Monikielinen yhteiskunta ja koulutus 
Weboodin tunniste 65334 

Typ:  
Fördjupade studier 

Målgrupp: 

Huvud- och biämnesstuderande. 

Tidigare avlagda studier: 

Grund- och ämnesstudier i pedagogik eller kandidatexamen. 

Lärandemål: 

Efter genomfört studieavsnitt förstår den studerande på en fördjupad nivå betydelsen av ideologi, historia 

och politik i utbildning i ett flerspråkigt samhälle och kan kritiskt diskutera språkpolicy och språkpraktik i 

pedagogiska sammanhang. 

Innehåll:  

Inom kursen studeras flerspråkighet i relation till ideologi, policy och pedagogisk praktik. Språkpraktiker, 

identitet, lärande och språkliga rättigheter granskas med utgångspunkt i ett såväl lokalt som globalt 

perspektiv, med fokus på maktstrukturer och demokratiska processer. Centralt är hur man kan diskutera 

dessa frågor relaterade till språkliga minoriteter, dels i vårt globala migrationssamhälle, dels i ett historiskt 

perspektiv.  

Material och litteratur:  

 Borman, K.M., Wiley, T. G., Garcia, D.R. & Danzig A.B. (Eds.) (2014). Language Policy, Politics, and 

Diversity in Education Review of Research in Education, Vol 38, Introduction, 8, 9. 

 García, O. (2009). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. Malden, MA and 

Oxford: Basil/Blackwell.  

 Aktuella artiklar enligt lärarens anvisningar. 

Prestationssätt; 

I kursen ingår föreläsningar där de studerande förväntas delta aktivt i diskussioner samt skriftliga och 

muntliga uppgifter. Studieprestationen för studiehelheten kan anordnas som en enskild skriftlig 

examination. 

Bedömning: 

Bedömningsskalan är 1–5. Bedömningen bygger på skriftliga och muntliga uppgifter och aktivt deltagande. 

Övrigt information: 

Studieavsnitt anordnas på svenska. 
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S 1.5. Oppiminen ja yksilö 5 op  
S 1.5. Lärande och individen  

S 1.5. Learning and the individual 

Weboodin tunniste 65335  

Tyyppi:  

Syventävät opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat.  

Edeltävät opinnot: 

Perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija tuntee oppimisen biologista perustaa ja oppimisen yksilöllisiä ja kehityksellisiä eroja; muun 

muassa motivaation, pystyvyysuskomusten ja tunteiden merkityksen oppimisessa. Lisäksi opiskelija tuntee 

oppimisprosessin kognitiivisia ulottuvuuksia ja oppimisen säätelyä sekä identiteetin ja toimijuuden 

käsitteet.  

Sisältö: 

Opintojaksolla sovelletaan case-menetelmää, jossa perehdytään oppimistutkimuksen pohjalta 

rakennettujen tapausten analyysiin. Opiskelijoiden opiskeluprosessi alkaa tapauksista, jotka toimivat 

virikkeenä oppimistutkimuksen teoreettisiin malleihin ja tutkimuksiin perehtymiselle. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

Kirjallisuudesta sovitaan luennoitsijan kanssa. 

Suoritustavat:  

Opintojaksosta on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:  

1) Luennot ja joko yksilö- tai parisuorituksena tehtävä tutkimusraportti 

2) Itsenäisesti tehtävä, laajempi tutkimusraportti. Tapauksista ja tapausten tulkintaan käytettävästä 

kirjallisuudesta sovitaan luennoitsijan kanssa. Itsenäisesti tehtävä tutkimusraportti on laajempi kuin kurssin 

yhteydessä laadittu tutkimusraportti. 

Arviointi:  

0–5. Arviointi perustuu ensisijaisesti tutkimusraporttiin. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa S 2.5. Oppiminen ja kehitys: 

yksilölliset erot. Opintojakson S 2.5. Oppiminen ja kehitys: yksilölliset erot suorittaneet eivät voi suorittaa 

opintojaksoa S 1.5. Oppiminen ja yksilö.  
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S 1.6. Oppiminen ja asiantuntijuus 5 op 

S 1.6. Lärande och ekspertis 

S 1.6. Learning and expertise 

Weboodin tunniste 65336  

Tyyppi:  

Syventävät opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelijalla on syvällistä osaamista oppimista ja asiantuntijuutta käsittelevistä teorioista ja viitekehyksistä 

sekä tuntee jotakin asiantuntijuusaluetta käsitteleviä empiirisiä tutkimuksia ja niiden menetelmiä.  

Sisältö:  

Asiantuntijuutta tarkastellaan yhteydessä tietointensiivisen työn asettamiin osaamisen ja oppimisen 

haasteisiin. Opiskelijat perehtyvät ryhmässä jonkun alan asiantuntijoiden tietotaitoon hankkimalla siitä 

tietoa tutkimuskirjallisuuden, asiantuntijahaastatteluiden tai -yhteisön/-verkoston seuraamisen välityksellä 

ja erittelemällä asiantuntijuuden henkilökohtaista, yhteisöllistä ja verkostoitunutta luonnetta ja kehitystä 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Ericsson, K. A.: et al (Eds) 2006. Cambridge handbook of expertise and expert performance. 

Cambridge University Press. (soveltuvin osin) 

 Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked 

expertise: Educational and professional perspectives. Elsevier. (soveltuvin osin) 

 opettajan osoittamat asiantuntijuutta käsittelevät artikkelit 

Suoritustavat: 

Opintojakso toteutetaan tutkivan oppimisen periaatetta noudattaen: Opiskelijat tutkivat asiantuntijuutta 

asettaen kysymyksiä, hakien tietoa, rakentaen tietoa jostakin valitsemastaan asiantuntijuuteen liittyvästä 

teemasta. Luentojen ja harjoitustehtävien lisäksi kurssiin liittyy pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen 

yksilö- tai ryhmätyönä oppimisesta jollakin valitulla asiantuntijuusalueella. Opintojaksosta voidaan järjestää 

myös itsenäiseen kirjalliseen suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 

Arviointi: 

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään sekä suulliseen esitelmään. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 

Opintojakso vastaa osittain opintojaksoa A 2.7 Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus vuosien 2012–2016 

kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) kandidaatin tutkintovaatimuksissa. Opintojakson A 2.7. 

Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa S 1.6. Oppiminen ja 

asiantuntijuus. 
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S 1.7. Oppiminen ja teknologia 5 op  

S 1.7. Lärande och teknologi 

S 1.7. Learning and technology 

Weboodin tunniste 65337 

Tyyppi:  

Syventävät opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija tuntee ihmisen ja teknologian välisiä suhteita ja niihin liittyviä perustavanlaatuisia 

kasvatustieteellisiä kysymyksiä.  

Sisältö:  

Opintojaksolla perehdytään oppimisteknologian tutkimuksen keskeisiin teorioihin ja menetelmiin. 

Opiskelijat syventyvät tutkimuskirjallisuuden välityksellä siihen, kuinka uutta mediaa ja sosiodigitaalisen 

teknologiaan nojautuvia sovellutuksia ja oppimisympäristöjä voidaan käyttää formaalin ja informaalin 

oppimisen tukena. Opiskelijat perehtyvät opintojakson aikana erilaisiin sosiodigitaalisiin 

oppimisympäristöihin ja analysoivat niissä esiintyviä oppimisen prosesseja. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Sawyer, K. (Ed.) 2014.  The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge University 

Press. (soveltuvin osin) 

 opettajan kanssa sovittavat artikkelit ja aineistot 

Suoritustavat: 

Luennot, ryhmätyöt ja etätehtävät (valittuihin sovellutuksiin tutustumista internetissä tai kentällä). 

Opintojakso voidaan toteuttaa myös ilmiölähtöisen oppimisen menetelmällä. Tämä tarkoittaa 

opiskelijoiden osallistumista sekä kurssin kohteen ja työskentelytapojen suunnitteluun että teknologia-

välitteisen oppimisen yhteisölliseen ongelmalähtöiseen erittelyyn luennoitsijan tuella moninaista 

osaamistaan integroiden. Opintojakso tähtää sellaisten kurssin aiheeseen liittyvien tiedollisten tuotteiden 

tekemiseen, jotka voidaan julkaista verkossa (esim. issue-julkaisuna). 

Opiskelijat tekevät valitun oppimisteknologian luonteeseen, käyttöön ja kokeiluun liittyvä kirjallisen 

tutkimusraportin (ryhmä- tai yksilötyönä) sekä teknologiaa hyödyntävän demonstraation kurssin 

osanottajille. Vaihtoehtoisena suoritustapana on mahdollista sopia kurssin vastuuhenkilön kanssa 

tutkimuskirjallisuuteen perustuvan esseen kirjoittamisesta 

Arviointi: 

0–5. Arviointi perustuu opintojakson tehtäviin. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 
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S 1.8. Lärande och interaktion 5 sp 
S 1.8. Oppiminen ja vuorovaikutus   
S 1.8. Learning and interaction 
Weboodin tunniste 65338  
 
Typ:  

Fördjupade studier 

Målgrupp: 

Huvud- och biämnesstuderande. 

Tidigare avlagda studier: 

Grund- och ämnesstudier i pedagogik eller kandidatexamen. 

Lärandemål: 
Efter genomfört studieavsnitt förstår den studerande på en fördjupad nivå samspelet mellan interaktion 
och lärande i teori och praktik, och har färdigheter i att analysera lärande som ett empiriskt observerbart 
fenomen i sociala och interaktionella processer. 
 
Innehåll:  

Inom kursen studeras mänsklig socialitet som social interaktion, där lärande och utveckling är ständigt 

närvarande aspekter. Lärande behandlas som longitudinella multimodala sociala processer, med särskilt 

intresse för hur lärande kan studeras som ett empiriskt fenomen med metoder från interaktionsforskning. 

Material och litteratur:  

 Aktuell forskningslitteratur enligt anvisning av undervisande lärare, samt anvisade delar av 

 Enfield, N. J. & Levinson, S. C. (2006) (Eds.) Roots of human sociality. Culure, cognition and 

interaction. Oxford: Berg.  

Prestationssätt: 

I kursen ingår föreläsningar och grupparbetestillfällen där de studerande förväntas delta aktivt i 

diskussioner samt genomföra skriftliga och muntliga uppgifter. Studieprestationen för studiehelheten kan 

anordnas som en enskild skriftlig examination. 

Bedömning: 

Bedömningsskalan är 1–5. Bedömningen bygger på skriftliga och muntliga uppgifter och aktivt deltagande. 

Övrigt information: 

Studieavsnitt anordnas på svenska. 

Kursen motsvarar kursen S 2.6. Oppiminen ja kehitys: sosiaalinen vuorovaikutus(examensfordringarna 

2012–2016). Den studerande som avlagt S 2.6. Oppiminen ja kehitys: sosiaalinen vuorovaikutus kan därför 

inte avlägga denna kurs. 
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S 1.9. Oppiminen organisaatioissa 5 op 
S 1.9. Lärande inom organisationen 

S 1.9. Organizational learning 

Weboodin tunniste 65339  

Tyyppi:  

Syventävät opinnot 

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija tuntee ekspansiivisen oppimisen teorian suhteessa relevantteihin organisaation oppimisen 

teorioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida erilaisten organisaation oppimisen 

teorioiden perusteita. Opiskelija osaa eritellä organisaatioiden muutosprosesseja ja niihin liittyviä 

oppimishaasteita. Opiskelija kykenee soveltamaan ekspansiivisen oppimisen pääperiaatteita organisaation 

ja työelämän muutosten analysoinnissa ja suunnittelussa. 

Sisältö: 

Opintojaksolla käsitellään ekspansiivisen oppimisen sovellutuksia eri organisaatioissa ja työelämässä sekä 

analysoidaan teorian tulevaisuuden haasteita. Kurssin pääteemoja ovat: 1. organisaation oppimisen 

historiallisuus, 2. ekspansiivisen oppimisen idea, 3. organisaation oppiminen tarkasteltuna kohteen 

muuttumisen ja käsitteiden muodostamisen näkökulmasta, 4. organisaation oppiminen lähikehityksen 

vyöhykkeellä toimimisena, 5. organisaation oppiminen ekspansiivisina sykleinä, 6. organisaation oppiminen 

toimijuuden muotoutumisena.  

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Engeström, Y. (2008, saatavilla myös e-kirjana). From teams to knots: Activity-theoretical studies of 

collaboration and learning at work. Cambridge University Press.  

 Engeström, Y., & Sannino, A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, findings and future 

challenges. Educational Research Review, 5, 1-24. 

 Engeström, Y. (2015, saatavilla myös e-kirjana) Learning by Expanding. Cambridge University Press. 

 Engeström, Y. (2004) Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino. 

 

Suoritustapa: 

Luentokurssi, johon sisältyy esseetehtävä. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 

suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 

Arviointi: 

0–5. Esseetehtävässä edellytetään, että opiskelija osaa arvioida organisaation oppimisen perusteita ja 

soveltaa ekspansiivisen oppimisen teoriaa organisaatioiden muutosten analysoinnissa.   

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään joko suomeksi tai englanniksi. 

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) maisterintutkinnon 

tutkintovaatimusten opintojaksoa S 2.9. Organizational learning. Opintojakson S 2.9. Organizational 

learning suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa S 1.9. Oppiminen organisaatioissa. 
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S 1.10. Formatiiviset interventiot ja Muutoslaboratorio-menetelmä 5 op 
S 1.10. Formativa interventioner och Förändringslaboratoriet som metod 

S 1.10. Formative interventions and the method of Change Laboratory 

Weboodin tunniste 65340   

Tyyppi:  

Syventävät opinnot 

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelijalla on käsitys Muutoslaboratorio-interventiomenetelmän teoreettisista perusteista. Opintojakson 

suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa formatiivisia interventioita koulutuksen ja työelämän 

organisaatioissa. Opiskelija kykenee keräämään ja analysoimaan tutkimusaineistoa käyttäen formatiivisen 

intervention periaatteita. 

Sisältö: 

Opintojaksossa käsitellään: 1. Muutoslaboratoriomenetelmän ja sovellutusten historiaa, 2. formatiivisten 

interventioiden tietoteoreettisia periaatteita, 3. Muutoslaboratoriomenetelmän suunnittelun ja 

toteutuksen vaiheita, 4. Muutoslaboratoriointerventioiden arviointia ja analysointia. Opintojakson aikana 

kokeneet interventionisti-tutkijat kertovat opiskelijoille Muutoslaboratoriomenetelmän soveltamiseen 

liittyvistä ongelmista ja haasteista. Lisäksi opiskelijat ohjataan konkreettien esimerkkien avulla käymään läpi 

tämän tyyppisen intervention suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin prosessit. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Engeström, Y., Sannino, A. & Virkkunen, J. (2014). On the methodological demands of formative 

interventions. Mind, Culture, and Activity, 2(2), 118-128. 

 Sannino, A. (2011). Activity theory as an activist and interventionist theory. Theory & Psychology, 

21(5), 571-597. 

 Virkkunen, J. & Newnham, D. S. (2013, saatavilla myös e-kirjana). The Change Laboratory: A Tool for 

Collaborative Development of Work and Education. Sense Publishers. 

 Virkkunen, J., Engeström, Y., Helle, M. & Pihlaja, J. (1999, saatavilla myös e-kirjana). 

Muutoslaboratorio, Uusi tapa oppia ja kehittää työtä (The Change Laboratory: A new way to learn 

and develop work practice). Helsinki: Työministeriö (186 pages, in Finnish). 

Suoritustapa: 

Kurssin aikana suoritettavat tehtävät ja kurssin lopussa laadittava essee. Opintojaksosta voidaan järjestää 

itsenäiseen kirjalliseen suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 

Arviointi: 

0–5. Kurssilla ja kurssin tehtävissä edellytetään formatiivisten interventiomenetelmien perusteiden 

arviointia sekä intervention suunnittelua ja toteuttamista. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 
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S 1.11. Työn kehitys, teknologia ja yhteiskunta 5 op 
S 1.11. Utveckling av arbete, teknologi och samhälle 

S 1.11. Development of work, technology, and society 

Weboodin tunniste 65341  

Tyyppi:  

Syventävät opinnot 

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija tuntee sosiologian ja taloustieteen teorioita työn ja teknologian muutoksesta sekä tapoja tutkia 

paikallisten toimintajärjestelmien historiaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy itsenäisesti ja 

kriittisesti arvioimaan yhteiskunnan ja organisaatioiden muutoksia. Opiskelija osaa lukea kriittisesti 

oppimista ja yhteiskunnan muutosta ja tulevaisuutta koskevaa poliittista retoriikkaa. Opiskelija ymmärtää ja 

osaa analysoida yksittäisen työpaikan tai organisaation muutosta osana laajempia yhteiskuntaa koskevia 

muutoksia 

Sisältö: 

Opintokokonaisuuden neljä pääteemaa ovat: 1. työn organisointimuotojen muutos, 2. taloudellisten ja 

teknologisten muutosten pitkät syklit, 3. globalisaatio ja finansialisaatio, 4. toiminnan muutoksen 

tutkimisen tavat ja välineet. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Lovio, R. (2004). The globalization of Finnish Corporations. In Ali-Yrkkö, J, Lovio, R. & Ylä- Anttila, P. 

(Eds.) (2004). Multinational Enterprises in the Finnish Innovation System. ETLA B 208, 11-77. 

 Miettinen, R. (2009). Information technological revolution, technology policy and democracy. Chapter 

10 from the book: The Finnish National Innovation system. A critical view. 

 Miettinen, R. (2013, saatavilla myös e-kirjana). Innovation, Human Capabilities and Democracy. 

Towards an Enabling Welfare State. Oxford: Oxford University Press. 

 Perez, C. (2002). Technological revolutions and Financial capital. The dynamics and Bubbles and Golden 

Ages. Cheltenham: Edward Elgar, Chapter 2. 

 Victor, B. & Boynton, A. (1998). Invented here: Maximizing your organization´s internal growth and 

profitability. Boston: Harvard Business School Press. (Chapters 1, Taking the Right Path, 1-18) 6, 

(Introduction to the Transformation Pathways, 119-132) and 11, (Beyond Mass Customization, 193-

207). 

 Zuboff, S. (1988). In the age of the smart machine. The future of work and power. New York: Basic 

Books. 

 Opintojakson opettajan osoittama muu kirjallisuus. 

 

Suoritustapa: 

Seminaariesitelmä ja loppuessee, tai vaihtoehtoisesti luennot ja luentopäiväkirja. Opintojaksosta voidaan 

järjestää itsenäiseen kirjalliseen suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 
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Arviointi:  

0–5. Kirjallisessa töissä edellytetään, että opiskelija tuntee ja osaa arvioida työn, yhteiskunnan ja talouden 

muutosta koskevia tärkeimpiä teorioita ja yhteiskunnan tulevaisuutta koskevaa poliittista retoriikkaa. 

Lisätiedot: 

Opintojakso järjestetään joko suomeksi tai englanniksi. 
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S 1.12. Ledarskap för förändring 5 sp 
S 1.12. Muutoksen johtaminen 
S 1.12. Leadership for change  
Weboodin tunniste 65342 
 
Typ:  
Fördjupade studier 

Målgrupp:  
Huvud- och biämnesstuderande. 
 
Tidigare studier:  
Grund- och ämnesstudier eller kandidatexamen 
 
Lärändemål: 
Efter genomfört studieavsnitt kan den studerande identifiera och diskutera aktuella och utmanande 
ledarskapsrelaterade frågeställningar inom organisationer, särskilt frågor som är relevanta för 
utbildningssammanhang; samt utgående från vetenskapliga teorier analysera, kritiskt granska och 
problematisera styrning och ledning på olika samhälls- och företagsnivåer, med fokus på mångkulturella 
och världsomfattande kontexter, samt har insikt i grunderna för ett hållbart och tillitsfullt ledarskap. 
 
Innehåll:  
Kursen behandlar mångfald och jämlikhet i ett globalt arbetssammanhang, hållbart ledarskap som 
styrinstrument inom olika typer av organisationer och tillit som grund för ett välfungerande ledarskap. 
Genom klassiska och aktuella ledarskapsteorier ges inblick i hur samhällsförändringar på såväl internationell 
som nationell nivå påverkar utvecklingen av olika typer av verksamhet på lokal nivå. Den studerande får via 
fallstudier bekanta sig med reellt dynamiskt ledarskap. 
 
Material och litteratur: 

 Bachmann, R. & Zaheer, A. (Eds.). (2006, saatavilla myös e-kirjana). Handbook of trust research.  
London: Edward Elgar. 

 Hall, B. L., Clover, D. E. & Crowther, J. (Eds.). (2012). Learning and education for a better world: The 
role of social movements. (E-bok)  

 Shapiro, J. P. &  Gross, S. J. (2013). Ethical educational leadership in turbulent times: (Re)solving 
moral dilemmas (2nd. Ed.). London: Routledge. 

 Aktuella artiklar enligt lärarens anvisningar 
 
Prestationssätt:  
Föreläsningar, fallstudie, slutseminarium. Studieprestationen för studiehelheten kan anordnas som en 
enskild skriftlig examination. 
 
Bedömning:  
Bedömningsskalan är 0–5. Den studerande utför en fallstudie i smågrupper. Fallstudien, som relateras till 
teorierna i kurslitteraturen och övrig aktuell forskningslitteratur, dokumenteras i skriftlig form och 
presenteras under ett slutseminarietillfälle. För godkänd kurs krävs aktiv närvaro på föreläsningar, i 
fallstudien och på slutseminariet. Dessutom ska den studerande vara godkänd i såväl den skriftliga som den 
muntliga fallstudieuppgiften.  
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Övrig information: 
Studieavsnitten anordnas på svenska. 
 
Kursen motsvarar kursen F 2.5. Lederskap och organisationsutveckling (examensfordringarna 2012-2016). 
Den studerande som avlagt F 2.5. Lederskap och organisationsutveckling kan därför inte avlägga denna 
kurs. 
 

  



24 
 

S 2.1. Tieteenfilosofia ja metodologia kasvatustieteissä II 5 op 
S 2.1. Vetenskapsfilosofi och metodologi i pedagogik II 
S 2.1. Philosophy and methodology of science in Education II 
Weboodin tunniste 65351 
 
Tyyppi:  

Syventävät opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pää- ja sivuaineopiskelijat 

Edeltävät opinnot: 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tietojaan kasvatustieteellisen tutkimuksen 

metodologioiden tieteenfilosofisista oletuksista ja niiden merkityksestä käytännön tutkimuksen teon 

kannalta. Opiskelija myös kykenee arvioimaan tutkimuksen taustalla olevia tieteenfilosofisia oletuksia ja 

niiden merkityksiä ja käymään niistä keskustelua suhteessa eri näkökulmiin. 

Sisältö:  

Opintojaksossa syvennetään tietoja erilaisten tieteenfilosofisten lähestymistapojen ja metodologioiden 

oletuksista ja niiden merkityksestä tutkimuskäytännöissä. Opiskelijat perehtyvät johonkin metodologiaan ja 

sen taustalla vaikuttaviin tieteenfilosofisiin oletuksiin sekä käyvät keskustelua eri lähestymistapojen 

vahvuuksista ja ongelmista tieteen teon käytännöissä.  

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden (kirjoja ja artikkeleita), johon kuuluu 

ainakin osittain: 

 Trigg, R. (2001). Understanding social science: A philosophical introduction to the social sciences. 

Blackwell. 

 Kilpinen, E., Kivinen, O. & Pihlström, S. (Toim.) (2008) Pragmatismi filosofiassa ja 

yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus.  

Suoritustavat: 

Aktiivinen osallistuminen luennoille keskusteluineen ja näihin sisältyvä essee tai muu kirjallinen työ ja/tai 

ryhmätyö.  

Arviointi: 

0–5. Arvioinnin perustana on se, että opiskelija osaa soveltaa metodologian ja tieteenfilosofian 

lähestymistapoja tutkimusmenetelmien perusteiden selventämisessä. 

Lisätiedot: 

Opintojakso opetetaan suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi. 

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa S 3.1. Tieteenfilosofia II. Opintojakson S 3.1. 

Tieteenfilosofia II suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa S 3.1. Tieteenfilosofia ja metodologia 

kasvatustieteissä II. 
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S 2.2. Kvalitatiivinen tutkimusote II 5 op 
S 2.2. Kvalitativa forskningsmetoder II  

S 2.2. Qualitative Approaches to Educational Research II 

Weboodin tunniste 65352 
 
Tyyppi: 

Kasvatustieteiden syventävät opinnot 

Kohderyhmä: 

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Oppimistavoite: 

Opiskelija kykenee konstruoimaan ontologisesti ja epistemologisesti koherentteja tutkimuksellisia raameja. 

Hän osaa laadullisen tutkimuksen näkökulmasta tunnistaa tutkimusongelmia, muodostaa 

tutkimuskysymyksiä, kerätä aineistoa ja arvioida tuloksia. Hän osaa soveltaa laadullisen tutkimuksen 

menetelmiä omassa tutkimuksessaan eettisesti kestävällä tavalla ja kehittää kykyään laadullisen 

tutkimuksen kriittiseen arviointiin. 

Sisältö: 

Opintojakso tarjoaa syvällisemmän ymmärryksen laadulliseen tutkimukseen, teorian merkitykseen ja 

eettisiin kysymyksiin. Opintojaksolla syvennytään moninaisiin tapoihin tuottaa, analysoida ja tulkita 

tutkimuksellisia kysymyksiä. 

Suoritustavat: 

Luennot, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja kirjalliset tehtävät. 

Kirjallisuus: 

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden. 

 Clive, S., Gobo, G., Gubrium, J. F., & Silverman, D. (Eds.). (2007, saatavilla myös e-kirjana, myös 

muut painokset käyvät). Qualitative research practice. Sage. 

Arviointi: 

0–5. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä oppimis- ja kirjallisiin tehtäviin. 

Lisätiedot: 

Opintojakso opetetaan suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi.  

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimuksien opintojaksoa S 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote II. 

Opintojakson S 3.2. Kvalitatatiivinen tutkimusote II eivät voi suorittaa tätä opintojaksoa. 
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S 2.3. Kvantitatiivinen tutkimusote II 5 op 
S 2.3. Kvantitativa forskningsmetoder II  

S 2.3. Quantitative Approaches to Educational Research II 

Weboodin tunniste 65353 
 

Tyyppi: 

Syventävät opinnot 

Kohderyhmä: 

Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot sekä kandidaatin tutkinto. 

Oppimistavoite: 

Opiskelijalla on syvällinen ymmärrys kvantitatiivisesta tutkimuksesta ja hän tuntee monimuuttuja-

analyysien tutkimuskäyttöä kasvatustieteissä. Opiskelija osaa myös soveltaa määrällisiä menetelmiä omassa 

tutkimuksessaan. 

Sisältö: 

Opintojakson keskeinen sisältö on määrällisen kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

sekä menetelmien käytännön sovellukset. Aineistoja käsitellään ja analysoidaan soveltuvan tilastollisen 

ohjelman (kuten SPSS) avulla pääpainon ollessa tulosten tulkinnassa ja ymmärtämisessä. 

Suoritustavat: 

Luennot ja itsenäiset harjoitukset sekä kirjallinen lopputyö. 

Kirjallisuus:  

 Brown, B. (2012, saatavilla e-kirjana). Multivariate analysis for the biobehavioral and social 

sciences. Hoboken, N.J.: Wiley. 

 Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (2. painos). Tammi. 

Arviointi: 

0–5. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä harjoituksiin ja lopputyöhön. 

Lisätiedot: 

Opintojakso opetetaan suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi.  

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimuksien opintojaksoa S 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote II. 

Opintojakson S 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote II eivät voi suorittaa tätä opintojaksoa. 
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S 3. Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 40 op 

S 3. Pro gradu -avhandling och seminarier som stöder forskningsprocessen 

S 3. Master thesis and seminars 

Weboodin tunniste:  
65354 S 3.1. Pro gradu -tutkielman tekemistä tukevat seminaarit 4 op 
65358 S 3.2. Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 36 op 
 

Tyyppi:  

Syventävät opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pääaineopiskelijat. 

Edeltävät opinnot: 

Pro gradu -seminaari I:een osallistuminen edellyttää perus- ja aineopintojen suorittamista, myös 

aineopintojen A 4. Kandidaatin tutkielma tulee olla jätetty viralliseen tarkastukseen ennen seminaarin 

aloittamista. Lisäksi YM 1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakso tulee olla suoritettu ennen I-

seminaarin alkua. Suositeltavaa on, että ainakin yksi S 1. Sisältöopintojen opintojakso sekä myös S 2. 

Tutkimusmenetelmäopinnoista vähintään 5 op olisi suoritettu ennen seminaarin aloittamista. Etusijalle 

seminaariryhmien muodostamisessa asetetaan ne opiskelijat, joilla on kyseisen seminaarin painoalueelta 

sisältöopintoja suoritettuna 10 op. 

Pro gradu -seminaari II:een ja III:een voi osallistua, kun aiemmat seminaarit on suoritettu seminaarin 

ohjaajan vahvistamana. Pro gradu -seminaari III on vapaaehtoinen, mikäli tutkielman on jättänyt 

tarkastettavaksi viimeistään sen opetusperiodin ensimmäisessä työn jätössä, jolla pro gradu -seminaari III 

käynnistyisi.  

Ennen pro gradu -tutkielman jättämistä viralliseen tarkastukseen tulee olla tehty S 2. Menetelmäopinnoista 

vähintään 10 op, sen painoalueen, jolle tutkielma sijoittuu, opintojaksoista vähintään 10 op sekä 

opintojakso YM 2. Tieteellinen kirjoittaminen II. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija tuntee syvällisesti valitsemansa tutkielman aihepiirin sekä käyttämänsä tutkimusmenetelmät. 

Hän osaa itsenäisesti raportoida tutkimuksestaan tieteellisen argumentoinnin periaatteita noudattaen. Hän 

tuntee myös muita kasvatustieteellisiä tutkimuksia ja menetelmiä, sekä osaa antaa kriittistä ja rakentavaa 

palautetta muiden niistä. 

Sisältö:  

Pro gradu -tutkielma on opinnäyte, jonka tekemisen tavoitteena on opiskelijan tieteellisen ajattelun 

kehittäminen. Pro gradu -tutkielma voi olla osa laajempaa tutkimusprojektia tai opiskelija voi tutkia itse 

valitsemaansa ja perustelemaansa kasvatustieteellistä aihetta. Tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä 

tutkielman aihepiiriin sekä valittujen tutkimusmenetelmien hallintaa. Tutkimus tulee raportoida itsenäisesti 

tieteellisen argumentoinnin periaatteita noudattaen. Opinnäytteen laadintaprosessiin kuuluu aktiivinen 

osallistuminen tutkielman tekemistä tukevaan seminaarityöskentelyyn. 

Suoritustavat: 

Pro gradu -tutkielma tehdään yksilötyönä. Tutkielmaa ohjataan ensisijaisesti tutkielman tekemistä tukevissa 

seminaareissa, joihin edellytetään aktiivista osallistumista. 
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Arviointi: 

Hyväksytty pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur-laudatur. 

Hyväksytyt seminaarit arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty. 

 

Lisätiedot: 

Pro gradu -tutkielman laajuus on 36 op. 

Seminaarien laajuus on yhteensä 4 op (I-seminaari 2 op ja II-seminaari 2 op). 

Seminaareja järjestetään suomeksi ja ruotsiksi, tutkielma on mahdollista tehdä suomeksi, ruotsiksi tai 

englanniksi. 

Opintojakson lopulla suoritetaan YM 1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakson II-osa. Pro 

gradu -tutkielman osana suoritetaan kypsyysnäyte, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan. 

Lisäksi kypsyysnäytteen tulee osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa mikäli kielitaitoa ei ole osoitettu 

kandidaatin tutkinnossa. 

Palautekyselyyn (5. vuoden Learn) vastaaminen kuuluu osaksi opintojaksoa. 
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S 4. Harjoittelu 10 op 
S 4. Praktik 

S 4. Training 

Weboodin tunniste 65359 
 

Tyyppi:  

Syventävät opinnot  

Kohderyhmä:  

Kasvatustieteen pääaineopiskelijat 

Edeltävät opinnot: 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai kandidaatin tutkinto. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija tuntee kasvatus- ja koulutusalan työmarkkinoita ja sekä oman alansa työtehtäviä. Hän osaa 

soveltaa ja kehittää opintojensa aikana hankimaansa osaamista.  

Sisältö: 

Opiskelija tutustuu kasvatus- ja koulutusalan työmarkkinoihin ja perehtyy oman alan työtehtäviin sekä 

soveltaa ja kehittää opintojen aikana hankimaansa osaamista suorittamalla kolmen kuukauden harjoittelun 

laitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa. Tavoitteena on harjoittelun integroiminen osaksi opiskelijan 

muita opintoja ja tulevaisuuden suunnitelmia. 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

Oheismateriaalina on hyvä tutustua yliopiston urapalveluiden harjoittelusivuihin ja sieltä löytyviin 

materiaaleihin sekä kasvatustieteiden harjoittelusivuihin Flammassa. 

Suoritustapa: 

Harjoittelua edeltää osallistuminen vuosittain pidettävään harjoitteluinfoon. Harjoittelu suoritetaan kolmen 

kuukauden kokopäiväisenä työskentelynä laitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa. Harjoittelusta 

laaditaan raportti esim. oppimispäiväkirjan muodossa. Harjoittelun jälkeen käydään palautekeskustelu 

harjoittelusta vastaavan kanssa.   

Opiskelija, joka kokee, että hänellä on riittäväksi katsottava määrä työkokemusta kasvatus- ja koulutusalan 

tehtävissä, voi anoa harjoittelun korvaamista aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella (AHOT). 

Arviointi: 

Harjoittelua ei arvioida. Harjoittelu rekisteröidään suoritetuksi harjoitteluraportin palauttamisen ja 

palautekeskustelun jälkeen.  

 

 


