Toimitukselta

Vuoden 2014 toinen NMI-Bulletin on nyt valmis. Myös tässä numerossa esitellään
Turun yliopiston Oppimistutkimuskeskuksen järjestämien oppimistutkijoiden päivien satoa. Päivien teemana oli vastuullinen opetus ja yhteistyö oppimispolkujen tukena.
Tämän numeron ensimmäisen kirjoituksen aiheena on Närhen, Peltomaan ja
Aron tutkimus, jossa verrataan lievästi kehitysvammaisia heikosti lukevia nuoria
yleisiltä kyvyiltään keskitasoisiin lukemisvaikeuksisiin nuoriin ja tarkastellaan heidän lukemisensa virheettömyyttä ja sujuvuutta sekä luetun ymmärtämistä. Lievästi kehitysvammaisten nuorten lukemisvaikeudet muistuttivat piirteiltään kaikkein
vaikeimpia lukemisvaikeuksia. Kirjoittajat kehottavat soveltamaan opetuksessa systemaattisesti lukemisvaikeuksien tutkimuksen pohjalta kehitettyjä kuntoutus- ja harjoittelumenetelmiä sekä tutkimaan niiden vaikuttavuutta kehitysvammaisten lasten
ja nuorten opetuksessa ja kuntoutuksessa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää luetun
ymmärtämistä vahvistavaan harjoitteluun.
Hotulaisen ja Hienosen pilottitutkimuksessa testataan ajattelun taitoja stimuloivan interventio-ohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta. Pilottitutkimus tuo esille,
miten lasten ajattelun taitoja voidaan stimuloida jo ennen koulun aloittamista ja miten kielen ymmärtäminen kietoutuu päättelytaitojen kehittymiseen. Tämä ajattelun
taitojen kehitystä tukeva interventio-ohjelma tarjoaa yhden lupaavan vaihtoehdon,
jolla voisi ehkäistä lasten oppimisen riskitekijöitä esiopetusiässä.
Iiskala, Kajamies, Vauras ja Lehtinen analysoivat puolestaan sosiaalisesti jaetun
metakognitiivisen säätelyn näkökulmasta heikkojen ja taitavien oppilasparien toimintaa matematiikan sanallisten tehtävien ongelmanratkaisun aikana. Tutkimus tuo
esille kiinnostavia eroja taitavien ja heikompien parien yhteistoiminnasta, vastuun
jakamisesta ja opettajan roolista tuettaessa erilaisia polkuja matematiikan sanallisten
tehtävien ratkaisemisessa.
Savolainen vetää keskustelupuheenvuorossaan yhteen oppimistutkimuksen
päivien pohjalta kirjoitettuja kirjoituksia sekä pohtii oppimisen tutkimusta vastuullisen opetuksen kehittämistyössä. Hän nostaa esiin matematiikan oppimisen tutkimuksen tärkeyden sekä huolen suomalaislasten ja nuorten matematiikan osaamisen
pulmista.
Huoli osaamisesta on aiheellinen, koska tuoreet tutkimukset kertovat selvästi,
että matemaattisten taitojen osaaminen voi vaikuttaa kauaskantoisestikin nuorten
koulupolkuihin. Lisäksi Savolainen pohtii vastuuta yhtäältä tuoreiden kansainvälisten tutkimusten tulosten valossa ja toisaalta vuorovaikutusnäkökulmasta. Hän nostaa
esiin erityisesti työrauhaongelmat ja niihin puuttumisen. Savolainen päättää puheenvuoronsa kolmiportaisen tukimallin pohtimiseen suurena haasteena tutkimukselle,
jonka tehtävänä on mm. kehittää ja testata uusia oppimisen tukemisen menetelmiä.
Aurinkoista kevättä ja antoisia lukuhetkiä ajankohtaisen oppimistutkimuksen parissa,
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