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Narratiiviset lähestymistavat
Vastuuhenkilöt: Hannu L. T. Heikkinen, yliopistotutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto,
Anna Rytivaara, tutkimuskoordinaattori, Tampereen yliopisto, Eero Ropo, professori, Tampereen yliopisto
Avainsanat: narratiivinen tutkimus, tarinat, kertomukset

Narratiivisuuden sateenvarjon alle mahtuu monenlaisia lähestymistapoja. Se voi tarkoittaa
1. Käsitystä tiedon ja todellisuuden luonteesta (tutkimuksen ontologista ja epistemologista perustaa)
2. Aineiston luonnetta
3. Aineiston käsittelyn tapoja tai
4. Kertomusten käyttöä käytännön työvälineenä, kuten opettamisessa tai terapiassa.
Tässä teemaryhmässä annetaan tilaa tutkimuksille, jotka tavalla tai toisella liittyvät kertomuksiin. Tavoitteena on lisätä myös eri tutkimusotteiden välistä vuoropuhelua. Samalla jatketaan keskustelua tutkimuksen
laadun, luotettavuuden ja arvioinnin kysymyksistä.
Teemaryhmässä narratiivisesta tutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat ja opettajat rakentavat yhteistä ymmärrystä narratiivisesta tutkimuksesta. Tämän myötä narratiiviset lähestymistavat opetuksessa ja tutkimuksessa kehittyvät.
Teemaryhmän osana toimii myös menetelmällinen työpaja (90 min). On mahdollista pitää esitelmä suomeksi tai englanniksi.

Lähetä ehdotuksesi teemaryhmäesitelmästä 1.10. mennessä:
anna.rytivaara@uta.fi

Narrative approaches
Persons in charge of the theme group: Hannu L. T. Heikkinen, senior researcher, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Anna Rytivaara, research coordinator, University of Tampere, Eero Ropo, professor, University of Tampere
Key words: narrative inquiry, stories, narratives

Narrative approaches is an umbrella term which covers a wide variety of practices of education and research. It may refer to
1. Understanding of the nature of reality (the ontological and epistemological basis of research)
2. Research data
3. The practices of analysing data, or
4. Using narratives practical tools, such as ways of teaching or therapy.
This theme group provides space for studies related to narratives in one way or another. The aim is also to
improve dialogue between different approaches of educational research. Our aim is also to continue the
discussion about the quality and validation of narrative research.
A methodological workshop (90 min) will be part of the theme group program. The theme group welcomes
also paper presentations both in Finnish and in English.

Please send your proposal to address anna.rytivaara@uta.fi no later than October 1st 2014.

