
Tehtävät luvuista 1-3 
 

Tehtävä 1: Kasvatus ja kasvatustiede                                                                       
Tee ajatuskartat aiheista kasvatus ja kasvatustiede. Hyödynnä kirjan johdantolukua ja omia tietojasi. 

 

Tehtävä 2: Tieto ja kasvatustieto 
Tee ajatuskartta, jossa pohdit käsitteitä tieto, kasvatustieto, tieteellinen tieto, kasvatustieteellinen tieto, 

tieteellinen tutkimus ja kasvatustieteellinen tutkimus. Pyri havainnollistamaan, miten käsitteet liittyvät 

toisiinsa. Käytä apuna alla olevia apukysymyksiä ja käsitelistaa.  

Apukysymykset 
1. Mitä on tieto?  

2. Mitä on kasvatustieto? 

3. Mistä kasvatustietoa saadaan? 

4. Miten tieto eroaa uskomuksesta? 

5. Mitä ovat formaali ja epäformaali tieto? Mikä niiden merkitys on oppimisen ja asiantuntijuuden 

kannalta? Mihin niitä tarvitaan? 

6. Mitkä ovat tieteellisen tiedon kriteerit? 

7. Miten tieteellistä tietoa hankitaan? 

8. Millaista tietoa kasvatustieteellinen tieto on? Miten sitä hankitaan? 

9. Millaista on tieteellinen tutkimus? 

10. Millaista on kasvatustieteellinen tutkimus? 

11. Miten käsitys tiedosta on muuttunut tieteen historian aikana? 

12. Miten käsitys tiedosta ja sen muodostumisesta on vaikuttanut tieteelliseen tutkimukseen ja sen 

vaatimuksiin? 

13. Miten ihmistieteiden tutkimuskohde eroaa luonnontieteiden tutkimuskohteesta ja millaisia 

vaikutuksia tällä on tutkimuksen teon kannalta? 

14. Miten tieteellistä tietoa sovelletaan käytännössä? 

15. Miten kasvatustieteellistä tietoa sovelletaan käytännössä ja millaisia haasteita siihen liittyy? 

Käsitelista:   
Kasvatustieto  Tieto  Muodollinen tieto  Epämuodollinen tieto  Tutkimustieto  Käyttötieto  Ammattitieto  

Ongelmien ratkaisemiseen tarvittava tieto  Tietotaito (knowing-how)  Tieto (knowing-about)  

Deklaratiivinen tieto  Teoreettinen tieto  Käytännöllinen tieto  Prosessitieto  Osaaminen  Hiljainen tieto  

Maalaisjärki  Kapseloituminen  Tilannekohtainen kognitio  Tieteenalapohjainen malli opettamisessa  

Ongelmaperustainen malli opettamisessa  Tieteellinen tieto  Tieteellinen tiedonhankinta  Metodologia  

Induktiivinen päättely  Todennäköisyyden vallankumous  Otantatutkimus  Satunnaisotanta           

Tilastollinen testaaminen  Varmuusväli  Erehtymisriski  Operationaalistaminen  Teoreettinen käsite  

Mittaamisen teoria  Kvantitatiivinen tutkimus  Kvalitatiivinen tutkimus  Tieteen kriteerit  

Kasvatustieteellinen tieto  Hyvälaatuinen virhe  Reliabiliteetti  Satunnaisvirhe  Latentit käsitteet                

Uusi testiteoria  Laadullinen tutkimusote  Dikotominen  Holistinen tutkimusote  Havaintojen teoriapitoisuus  

Tulkinnallinen käänne  Konstruktivistinen tietoteoria  Postmoderni tieteellinen metodologia  Dialogi  

Tieteellinen evidenssi  Meta-analyysi  

 

Tehtävä 3: Käsitteiden määrittelyä 
Määrittele käsitteet:  



1. Paradigma 

2. Normaalitiede 

3. Tieteen vallankumoukset 

4. Mertonilainen paradigma 

 

Tehtävä 4: Tiede ja kasvatustiede 
Täydennä alla olevaa ajatuskarttaa. Hyödynnä kirjan kolmatta lukua. Pyri lisäksi hahmottamaan 

ajatuskarttaan myös kasvatustieteiden näkökulmaa kuvittelemalla, että keskellä lukee kasvatustiede. Voit 

käyttää apuna listaa kappaleesta poimituista käsitteistä. 

 

 

 

Käsitteet 
Tiede  Tieteen vallankumous  Eksternalismi  Internalismi  Toimijaverkostoanalyysi                            

Tieteellisen kentän toimijat  Tiedontuotannon “tapa 2”  Paradigma  Normaalitiede  Anomalia           

Soveltava tiede  Ihmistiede  Luonnontiede  Verifointi  Falsifointi  Tieteellisen tiedon tiedonintressit  

Hermeneuttiset tiedonintressit  Emansipatoriset tiedonintressit  Tekniset tiedonintressit   

Mertonilainen paradigma  Universalismi  Intressittömyys  Kommunalismi  Organisoitu epäily            

Soveltava tutkimus  Perustutkimus  Määrällinen tutkimus  Laadullinen tutkimus  Positivistinen paradigma  

Humen giljotiini  Kasvatusoppi  Kasvatustiede  

 

Bonustehtävä: Kysymyksiä tieteestä 
Pohdi alla olevia kysymyksiä kirjan kolmannen luvun avulla. 

1. Kehittyykö tiede aina paremmaksi vai onko tieteen historiassa lasku ja nousukausia? 

2. Millaisia vaatimuksia tieteelliselle tiedolle tulisi asettaa? 

3. Miten tieteellistä tietoa tulisi hyödyntää? 

4. Missä tieteellistä tietoa tulisi tuottaa? Onko vain yliopistossa tutkimuksissa tuotettu tieto tieteellistä 

tietoa? 

5. Mitä voidaan pitää tieteenä ja miten se eroaa muusta informaatiosta? 

6. Millaisia haasteita nyky-yhteiskunnan tiedontuotanto luo tieteen kriteereille? 

7. Miksi tieteellistä tietoa halutaan tuottaa? 



8. Kumpi on tärkeämpää perustutkimus vai soveltava tutkimus? Onko molemmille paikkansa 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa? 

9. Millaisia haasteita sovellettavuuden vaikutus tuo kasvatustieteelliselle tutkimukselle? 

10. Voidaanko tutkimusta, joka pyrkii antamaan neuvoja siitä, miten asioiden pitäisi olla, pitää 

objektiivisen tieteellisenä?  

11. Mikä on kasvatustieteellisen tutkimuksen tavoite? 

12. Onko tieteen tehtävä vaikuttaa ja muuttaa kuvaamaansa todellisuutta? 

 

 

 


