
1. Kurssin/koulutuksen nimi ja muoto (esim. luentosarja, koulutustilaisuus): 
 

Kasvatus, koulutus ja erot: Kulttuuritutkimuksen näkökulmia 
kasvatukseen ja koulutukseen -luentosarja 

 
2. Kurssin kuvaus/tavoite/sisältö: 
 
Kurssin tavoitteena oli oppia tarkastelemaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä 
kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tarkastelun kohteina olivat erojen (esim. sukupuoli, luokka, 
etnisyys, seksuaalisuus, ’erityisyys’) rakentuminen ja haastaminen koulutuksen käytännöissä sekä 
koulutuksellisen tasa-arvon mahdollisuudet. Pohdittavana olivat yhteiskunnan rakenteellisten 
tekijöiden ja ihmisten toimijuuden väliset jännitteet. Kurssin aikana kuunneltiin luentoja ja 
alustuksia ja keskusteltiin artikkeleista. Jokaiselle tapaamiselle oli yksi artikkeli luettavana. 
Opiskelijoiden tehtävänä oli esittää etukäteen lukemastaan artikkelista 1-2 oivallusta, kommenttia 
tai kysymystä kurssisivuille. Luentojen aikana varattiin noin 15 minuuttia artikkelia kohden kolmen 
hengen ryhmäkeskusteluille, jonka jälkeen teemasta keskustellaan vielä yhdessä. Kunkin ryhmän 
kirjuri kirjoitti yhteenvedot keskusteluista luentojen jälkeen kurssisivuille. Ryhmät ovat pysyviä ja 
jokainen ryhmän jäsen toimi kirjurina vuorollaan.  Kurssi oli 5 opintopisteen kokoinen ja se koostui 
kuudesta luentokerrasta, joilla oli jokaiselle eri luennoitsija. Luennoitsijoiden luennoista ja 
keskusteluista opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjaa, jonka lisäksi he laativat vapaavalintaisesta 
aiheesta esseen. Kurssin järjesti Jukka Lehtonen tammi-maaliskuussa 2009 ja 2010. Sen järjesti ja 
suunnitteli Elina Lahelma alun perin vuonna 2004 (myös 2005 ja 2006), jonka jälkeen sen organisoi 
Elina Lahelma ja Kristiina Brunila yhdessä vuosina 2007 ja 2008. 
 
3. Osallistujat: 
 
Kurssille osallistui 45 opiskelijaa vuonna 2009 ja 25 opiskelijaa vuonna 2010. Kurssilaiset olivat 
pääosin kasvatustieteen opiskelijoita, mutta kurssilla oli myös opettajaksi opiskelevia, jotka 
kuitenkin suorittivat kurssin osana kasvatustieteen opintoja. 
 
4. Palaute/arvio: 
 
Kurssipalautteessa kurssia pääosin kehuttiin ja se koettiin mielekkääksi. Kurssilla moni oppi 
erityisesti uusia näkökulmia ja kyseenlaistamisen tapoja, joita saattoi hyödyntää muussa elämässä, 
koulutuksessa ja työelämässä. Kurssin saamassa palautteessa kehuttiin menetelmiä, jossa keskeistä 
olivat opiskelijoiden keskustelut ja omien kommenttien kirjallinen ja suullinen ilmaisu. Kurssia 
toivottiin toteutettavan jatkossa ja kurssin sisältöjä toivottiin käsiteltävän myös opettajien 
koulutuksessa. Kurssin voi koostaa omien asiantuntijaresurssien mukaan ja siinä on helppo 
hyödyntää myös mahdollisia aihepiirin tuntevia kansainvälisiä vieraita. Kurssin kokemuksia ja 
ideoita sekä sisältöjä ja teemoja voisi hyvin hyödyntää jatkossa paitsi Helsingin yliopiston 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan laitoksilla osana opetusta ja kursseja myös muualla maassa.  
 



Kurssiohjelma: 
 
20.1.2010 Jukka Lehtonen 
Johdanto kurssille, Jukka Lehtonen 
Jukka Lehtonen, luento: ”Heteronormatiivisuus koulun kulttuureissa” 
 
artikkeli: 
Lehtonen, Jukka (2005) Heteroita oomme kaikki? Kasvatuksen heteroseksuaalinen 
normi. Teoksessa Kiilakoski, Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo toim. 
Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. 
Tampere: Vastapaino, 62-86. 
 
27.1.2010 Elina Lahelma 
Elina Lahelma, luento: ”Kenen tasa-arvo?” 
 
artikkeli: 
Lahelma, Elina (2004) Tytöt, pojat ja keskustelu koulumenestyksestä. Miten 
koulutuspoliittiset ongelmat rakentuvat. 
 
3.2.2010 Päivi Berg 
Päivi Berg, luento: ”Sukupuoli, ruumiillisuus ja yhteiskuntaluokka etnografisessa 
koululiikuntatutkimuksessa” 
 
artikkeli: 
Berg, Päivi (2008) Ruumiin resurssit ja mahdollisuudet koulun liikunnanopetuksessa ja 
liikuntaharrastuksissa. Teoksessa Tarja Tolonen toim. Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. 
Tampere: Vastapaino, 198–223. 
 
10.2.2010 Tamar Rapoport 
Tamar Rapoport, luento: "Literate motherhood" in East Jerusalem - research on an 
intervention program for mothers in a little village near Jerusalem (occupied territories) 
 
Artikkeli: 
Neiterman, Elena & Rapoport, Tamar (2009) Converting to belong: immigration, 
education, nationalisation among young "Russian" women". Gender & Education 21:2, 
173-189. 
 
17.2.2010 Sanna Aaltonen 
Sanna Aaltonen, luento: ”Sukupuolinen häirintä koulussa” 
 
artikkeli: 
Aaltonen, Sanna (2003) Kerrottua, kiistettyä ja vaiettua: Nuorten tulkintoja koulun 
konflikteista ja sukupuolesta. Teoksessa Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & 
Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Niina toim. Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna 
- Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulu: 
Oulun Yliopistopaino, 120-132. 
 
24.2.2010 Tuuli Kurki & Anna-Maija Niemi 
Tuuli Kurki & Anna-Maija Niemi, luento: ”Erityiset koulutusmarkkinat? 
Vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten aikuisten koulutuspolkuihin kiinnittymisistä” 



artikkeli: 
Kurki, Tuuli (2008) Sukupuolittuneita ja rodullistettuja koulutusreittejä. 
Maahanmuuttajataustaiset tytöt siirtymässä toisen asteen koulutuksiin. 
Nuorisotutkimus (4) 2008. 
 
Kurssin lopetus ja ohjeistus kurssitehtäviin. 
 
Kirjallisuus esseitä varten: 
 
1 Coffey, Amanda (2001) Education and Social Change. Birmingham: Open 
University Press. 
 
2 Mietola, Reetta, Lahelma, Elina, Lappalainen, Sirpa & Palmu, Tarja toim. 
(2005) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä 
tekemistä. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. 
 
3 Harinen, Päivi toim. (2003) Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja 
kansalaisuus nuorten arjessa. Helsinki: Nuoristotutkimusverkosto. 
 
4 Kiilakoski, Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo toim. (2005) Kenen 
kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. 
Tampere: Vastapaino. 
 
5 M´hammed, Sabour & Koski, Leena toim (2005) Koulutuksen ja kulttuurin 
merkitystä etsimässä. Joensuu: Joensuu University Press. 
 
6 Vincent, Carol ed. (2003) Social Justice, Education and Identity. London-New 
York: Routledge. 
 
7 Beach, Dennis, Gordon, Tuula & Lahelma, Elina eds. (2003) Democratic 
education: Ethnographic challenges. London: Tufnell Press. 
 
8 vaihtoehtoisia, kurssin teemaan sopivia artikkeleita seuraavista julkaisuista: 
Bristish Journal of Sociology of Education, Gender & Education, Young, 
International Journal of Inclusive Education, Kasvatus 2/2007 (sukupuoliteemanumero), 
Aikuiskasvatus 4/2001 (sukupuoliteemanumero), NORANordic 
Journal of Women´s Studies 
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