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Merkitykset, ajattelu ja oppiminen historiassa

Kesäkuun 7-8, 2017, Jyväskylän yliopisto

Keynote-luennot: Robert Bain (University of Michigan) ja Henrik Meinander (University of Helsinki)

Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa, Historian ja etnologian laitoksessa sekä Jyväskylän
normaalikoulussa toimiva Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta (TEHO) -ryhmä, järjestää historian
opetukseen ja opetuksen tutkimukseen keskittyvän konferenssin Merkitykset, ajattelu ja oppiminen historiassa.

Konferenssi Merkitykset, ajattelu ja oppiminen historiassa rakentaa siltoja historian tutkimuksen ja
käytännön opetustyön välille. Tavoitteena on ennen kaikkea edistää sekä historian pedagogista tutkimusta
että antaa välineitä historiaa opettaville. Historian oppiaineeseen kohdistuu sekä yhteiskunnallisia että
poliittisia paineita. Yhtäältä historian oppiaineen asemaa lukiossa on heikennetty, toisaalta historian
opetukselta odotetaan entistä enemmän taitopohjaisuutta ja kansalaistaitojen sekä kriittisen ajattelun
taitojen kehittämistä. Konferenssin päätavoitteena on kehittää yhteistyötä ja dialogia
ammattihistorioitsijoiden, opettajien ja muiden opetusalalla työskentelevien, sekä opiskelijoiden välillä.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi tarjoaa myös oivan tilaisuuden tarkastella itsenäisyyden ja Suomen
historian asemaa historian opetuksessa. Perinteinen, yhtä kansallista narratiivia noudattava historianopetus
on jo pitkään hiipunut, mutta vähintäänkin jäänteitä siitä on edelleen nähtävissä sekä opetuksessa että
erityisesti oppikirjoissa. Konferenssi tarjoaakin mahdollisuuden myös Suomen kansallisen historian
opetuksen uudelleenarviointiin.

Kutsumme konferenssiin historian opettamisesta ja oppimisesta kiinnostuneita opettajia, tutkijoita,
opiskelijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan kokemuksistaan, tutkimustuloksistaan ja ratkaisumalleistaan
erilaisiin historian opetuksen haasteisiin. Kutsu on suunnattu sekä historiaa opettaville, että historian
oppimista ja opetusta tutkineille koko historian opetuksen kentällä, aina alakoulusta yliopistoon saakka.
Pyydämme historian oppimista ja opetusta sekä historian merkitystä käsitteleviä ehdotuksia esitelmiksi,
työpajoiksi, pyöreän pöydän keskusteluiksi tai kokonaisiksi paneeleiksi.

Työpajat, yksittäiset paperit, tai paneelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

· Miten taitopohjaista historianopetusta ja historiallista ajattelua voidaan opettaa?
· Millaisia taitoja historian oppiminen ja historiallisen ajattelun kehittäminen edellyttävät?
· Miten digitalisaatiolla (sosiaalinen media, digitaaliset arkistot…) voidaan tukea historian oppimista?
· Miten opiskelijoiden historiallista ajattelua ja taitopohjaista historianoppimista voidaan arvioida?
· Millaisia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja historian oppimiselle on olemassa?
· Millainen rooli kansallisilla narratiiveilla on tämän päivän historianopetuksessa?
· Miten historian tutkimuksen ja kouluopetuksen välisiä yhteyksiä voidaan vahvistaa?

Konferenssi on kaksikielinen. Ehdotukset voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä.
Lisätietoa: teho2017.wordpress.com sekä twitterissä #teho2017

Ehdotukset täytyy jättää 15.1.2017 mennessä. Lähetä tarjouksesi osoitteeseen teho2017@jyu.fi.
Hyväksytyille ilmoitetaan viimeistään 30.1.2017. Konferenssin aikana jaettavaksi tarkoitettujen aineistojen
tulee olla järjestäjillä 15.5.2017 mennessä. Konferenssin osallistumismaksu on 70€. Kaikki kysymykset
osoitteeseen teho2017@jyu.fi.

Konferenssityöryhmä Anna Veijola (Jyväskylän normaalikoulu), Matti Rautiainen (Opettajankoulutuslaitos)
ja Simo Mikkonen (Historian ja etnologian laitos). Konferenssi on osa Suomen Akatemian rahoittamaa
tutkimushanketta ja on mukana Suomi 100 -ohjelmassa.


