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Artikkeliseminaari 
 
Seminaarissa tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä analysoivan naistutkimuksen ja 
feministisen tutkimuksen käsitteistöön, menetelmiin ja tutkimusperinteeseen. Tutkimme 
yhdessä - opettajan valitsemista lähtökohdista – miten erilaiset eron ulottuvuudet 
käsitteellistyvät kasvatuksen ja koulutuksen kentässä. Lukemisen, ajattelun, kirjoittamisen ja 
keskusteluiden virittäminä tarkastelemme myös käsityksiä pedagogiikasta, tiedosta ja 
vallasta sekä tunnustelemme niiden yhteenkietoutumisia ja todentumisia seminaarin 
käytännöissä. 
 
Seminaarissa luetaan, kirjoitetaan, työskennellään ryhmissä ja keskustellaan 
seminaaritapaamisissa sekä seminaarin virtuaalitilassa verkossa. 
 
Opetussuoritus: Osallistuminen opetukseen (21 t) ja ryhmätyöskentelyyn, kirjallisuus, 
verkkotyöskentely ja oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan seminaarin aikana 
verkko-oppimisympäristöön ja viimeistellään seminaarin päätteeksi. 
 
Lukemistona on tieteellisiä artikkeleja ja muita tekstejä, jotka opettaja osoittaa seminaarin 
kuluessa. 
 
 
 
 
SEMINAARIN TYÖSKENTELYTAVAT JA SUORITTAMINEN 
 
Seminaarissa luetaan tieteellisiä artikkeleita ja muita tekstejä, kirjoitetaan ja keskustellaan. 
Työskentelyn lähtökohtana on kunnioittava ihmettely sekä pyrkimys kuunnella, kuulla ja tulla 
kuulluksi. 
 
Seminaari työskentelee sekä virtuaaliympäristössä että kasvokkain. Kokoontumisten 
väliaikoina luetaan artikkeleita, tehdään tehtäviä, työskennellään vastuuryhmissä ja 
kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa. Tehtävänä on myös lukea muiden osallistujien kirjoituksia, 
jotka ovat siis seminaarin sisäisesti julkisia.  
 
Vastuuryhmät: Osallistujat jaetaan ryhmiin, joista kukin on vastuussa yhden istuntokerran 
teksteihin pohjautuvasta alustuksesta. 
 
Ryhmän jäsenet lukevat tekstit ja laativat sitten alustuksen yhdessä. Alustus on suotavaa 
tehdä kasvokkain. Keskustellessa tekstin erilaiset lukutavat mahdollistavat monipuolisen 
tuotoksen. Koska kaikki osallistujat ovat lukeneet kulloisetkin tekstit, ei niitä tarvitse 
referoida. Alustuksen toteutustapa on vapaa.  



  
 
 
1. Sisäänkirjoitus 
Jokainen lukee sille kerralle nimetyt artikkelit ja kirjoittaa niistä oman tulkintansa 
kokoontumispäivän sisäänkirjoitus -kansioon, viimeistään kokoontumista edeltävän tiistain 
aikana.  
 
Kirjoitus voi sisältää rinnastuksia, pohdiskelua, kysymyksiä, löytöjä – mitä ikinä artikkeleiden 
lukeminen on herättänyt. Tarkoitus on valmistautua kokoontumiseen ja samalla antaa muille 
osallistujille sekä ohjaajalle tietoa siitä, miten kukin on tekstejä lukenut.  
 
Huomioon kannattaa ottaa se, että sisäänkirjoitus on osa oppimispäiväkirjaa.  
 
 
2. Uloskirjoitus 
Kunkin seminaarikerran jälkeen jokainen kirjoittaa mahdollisimman pian ryhmätyötilaan 
sisällöllisen ja kokemuksellisen yhteenvedon kokoontumisesta. Uloskirjoitukset ovat myös 
osa oppimispäiväkirjaa. 
 
 
3. Oppimispäiväkirja, OPK 
Palautetaan virtuaaliympäristöömme OPK-kansioon  oppimispäiväkirja.  Oppimispäiväkirja 
kootaan omista sisään- ja uloskirjoituksista. OPK viimeistellään kirjoittamalla sen alkuun tai 
loppuun tai väleihin, mitä vielä haluaa sanoa.  
 
Sisään- ja uloskirjoituksiaan voi kommentoida, mutta ei muuttaa niitä jälkikäteen.  
 
Oppimispäiväkirjat ovat seminaarin sisällä julkisia.  
 
 
ARVIOINTI 
Korkeimman arvosanan saamiseksi tulee vähintään  
-sisäänkirjoituksissa osoittaa lukeneensa kaikki artikkelit ja muut tekstit  
-sekä tehneensä tehtävät,  
-työskennellä vastuuryhmässä,  
-olla läsnä kokoontumisissa,  
-kirjoittaa joka kerrasta uloskirjoitus sekä  
-viimeistellä oppimispäiväkirja.  
Laadullinen arviointi kohdistuu paneutumisen asteeseen. 
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