SELVITYS TUTKIJASTIPENDIN KÄYTÖSTÄ

28.10.2014

Rahoittaja:

Alli Paasikiven Säätiö

Tutkimus:

Lasten kulttuuriin osallistumista edistävät ja ehkäisevät tekijät Suomessa ja
Saksassa

Päätökset:

15.4.2013 (21 000e), 30.4.2014 (5000e)

Tutkija:

KM Piia-Kaisa af Ursin, Kukolantie 35 a 3, 20900 Turku

Työn suorituspaikka: Kasvatustieteen laitos, Turun yliopisto; Center for Educational Research
(ZiLL), Erlangen-Nuremberg

Alli Paasikiven säätiö myönsi minulle keväällä 2013 21000€ suuruisen apurahan väitöskirjatutkimukseeni ”Lasten kulttuuriin osallistumista edistävät ja ehkäisevät tekijät Suomessa ja Saksassa”.
Käytin minulle myönnetyn apurahan 1.7.2013–30.6.2014 välisenä aikana. Lisäksi säätiö myönsi
minulle keväällä 2014 5000€ suuruisen apurahan väitöstutkimukseni loppuunsaattamiseksi. Tämän
apurahan käytin 1.7.–30.9.2014 välisenä aikana. Seuraavassa on raportoitu molemmat avustukset.
Tutkimuksen taustaa
Osallistuminen kulttuuriin on jokaisen lapsen perusoikeus ja sillä on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaisen kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Kuitenkin vain pieni osa alakouluikäisistä lapsista osallistuu kulttuuritoimintoihin, esim. käyvät museoissa. Osallistuminen on myös eriarvoista,
sillä kaikilla perheillä ei ole yhtäläistä mahdollisuutta tukea lasta kulttuuriosallisuuteen. Tutkin väitöstyössäni alakouluikäisten kulttuuriosallisuuden tai -osattomuuden taustalla vaikuttavia tekijöitä.
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tutkimusmittarit sellaisten kulttuuriin osallistumisen avaintekijöiden löytämiseksi, joiden avulla osallistumisen esteitä voidaan poistaa ja osallistumista tukea siten, että kaikilla lapsilla, koti- ja kulttuuritaustasta riippumatta, olisi mahdollisuudet toteuttaa perusoikeuttaan; osallistua kulttuurielämään.
Tutkimuksen eteneminen ja Säätiön avustuksen käyttö
Säätiön apuraha on käytetty pääosin tutkijan palkkakuluihin. Tämän lisäksi pieni osa apurahoista
käytettiin ammattikirjallisuuden hankintaan ja väitöstyöni kannalta keskeiseen konferenssiin ”ESA
Conference 2013 – Crisis, Critique and change” osallistumiseen. Matkakuluja varten minulla oli
käytössä myös Turun yliopistosäätiöltä saatu matka-apuraha. Konferenssi järjestettiin Torinossa,
Italiassa 28.–31.9.2013. Konferenssiesitykseni käsitteli väitöstyön menetelmällisiä valintoja ja tuki
siten apurahakaudelle suunnittelemaani tehtävää, aineistojen analyysia. Väitöstyön ohessa olen
työstänyt artikkelia, mikä pohjautuu väitöstyöni laadulliseen esitutkimukseen. Saksankieliseen kokoomateokseen tuleva artikkelini ”Kulturelle Partizipation von Grundschulkindern mit türkischem
Migrationshintergrund – eine qualitative Interviewstudie” julkaistaan marraskuussa 2014.
Tutkimusasetelmani koostuu useammasta vaiheesta, joita on toteutettu vuodesta 2009 alkaen. Tutkimuksen aineistonkeruu saatiin päätökseen keväällä 2013. Tavoitteena Säätiön minulle myöntämän
1. apurahakauden aikana oli tallentaa ja analysoida Saksasta keväällä 2013 keräämäni aineisto, toteuttaa vertailevan tutkimuksen analyysit ja työstää väitöskirjaa (monografia) valmiiksi esitarkastusta varten. Jatkoapurahakauden aikana tavoitteeni oli viimeistellä väitöstyötä ja saattaa se loppuun.
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Työ on edennyt tutkimussuunnitelman mukaisesti, mutta aikataulusta jäljessä. Suunniteltua merkittävämpi aika kului tutkimusaineistojen analyyseihin ja sen vaatimiin uusiin tutkimusanalyyseihin
perehtymiseen. Tästä syystä itse kirjoitustyö on viivästynyt ja monografian kirjoitustyö jatkuu edelleen. Kirjoitustyö on tällä hetkellä kuitenkin jo kokonaisuuden loppuunsaattamista, joten suunniteltu väitöstilaisuus siirtyy vain muutamalla kuukaudella, ajoittuen näillä näkymin alkuvuoteen.

Kiitän lämpimästi Alli Paasikiven säätiötä väitöskirjatutkimukseni tukemisesta.
Piia af Ursin
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