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Tausta

- Roskilden yliopisto perustettiin vuonna 1972. 
- Vahva opiskelijaliike taustalla. 
- Korostettiin, että

- opiskelijoiden pitäisi kyetä analysoida yhteiskunnan erilaisia toimintoja
- opiskelijoiden pitäisi osata yhdistää teoria ja käytäntö
- opiskelijoiden pitäisi osata kertoa heidän akateemisesta tiedosta ei-akateemikoille

- 1980-luvulla yliopistoon perustettiin Science Shop, joka fasilitoi yhteyksiä opiskelijaryhmien 
sekä yliopiston ulkopuolisten ryhmien välillä. Science Shop kutsui kansalaistoimijoita, yrityksiä 
ja julkisen sektorin organisaatioita kertomaan projektiryhmille, millaisille kehityshankkeille tai 
tutkimukselle heillä olisi tarvetta.  àyritykset pitivät Roskilden yliopistoa Tanskan parhaimpana.



Periaatteet
1) Poikkitieteellisyys (interdisciplinary)
2) Ongelmalähtöisyys (problem orientation) 

– Knud Ileris (1974): Problem Orientation and Participatory Learning

3) Esimerkillinen oppiminen (exemplary learning) 
- Oskar Negt (1971): Sociological Imagination and Exemplary Learning

4) Osallistujalähtöinen oppiminen (participant control)
- Knud Ileris (1974): Problem Orientation and Participatory Learning

5) Projektityö 
- Teorian ja käytännön yhdistäminen, työelämäläheisyys

6) Ryhmätyö

7) Kansainvälisyys

Lähde: The 7 Principles of PPL. RUC’s Educational Model.



Kurssi- ja projektityö

- Koulutusmalli: 
The basic study programmes 
(2 vuotta), the bachelor 
modules (1 vuosi) & master 
modules (2 vuotta).

- Yhteensä 8 projektia
- 30 op tutkielma



PPL käytännössä
- Opiskelijat jakautuvat eri ’houses’ eli 

projektitaloihin.
- Yhdessä ryhmässä on 4-8 

opiskelijaa.
- Jokainen ryhmä muodostaa 

kysymyksen yhteiseen teemaan.
- Ryhmillä on oma ohjaaja, joka seuraa 

jokaisen ryhmän edistystä 
Teams:issä. 

- Opiskelijat kirjoittavat 
reflektointipapereita lukemistaan 
aineistoista. àsystemaattinen 
kirjallisuuden etsintä.

- Learning by doing
- Ryhmissä ryhmänvetäjä muuttuu joka 

viikko. 

- Jatkuva arviointi suullisilla 
ryhmätenteillä.

- Jokainen opiskelija kirjoittaa 
noin 10 sivun osan 
ryhmäprojektiin. 

- Lopuksi ryhmät esittelevät 
tuloksensa kaikille.



PPL käytännössä: KUMU:n kurssit
Kulttuurin käsite ja ilmiö (5 op)
- Kuuluu perusopintoihin

- Opiskelijat jaetaan ryhmiin ja he lähtevät itsenäisesti tutkimaan yhtä aihetta, josta määrittävät  ongelman. 
Jokaista ryhmää ohjaa ja tukee oma opettaja. 

- Kulttuuri ilmiönä 

◦ Kulttuurinen muisti ja sen politiikat 
◦ Kulttuurinen diversiteetti 

◦ Kulttuuri ja talous 
◦ Taide- ja kulttuuripolitiikka

◦ Kulttuuriperintö 

◦ Kerrottu kulttuuri
- Tukee ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyden muodostumista heti opintojen alussa. 



PPL KUMU:ssa

- KUMA2012 Soveltava kulttuurien tutkimus (5 op)
◦ Suunnittelemme tätä kurssia Paremmin Yhdessä ry:n kanssa. 

◦ Tavoitteena on muodostaa tasavertaisia ryhmiä opiskelijoiden ja maahanmuuttajanuorten kanssa.
◦ Ryhmät muodostavat itse teeman ja kysymyksen. He myös määrittelevät kontekstin ja joutuvat 

perustelemaan, miksi ovat valinneet juuri tietyn kysymyksen.

◦ Ohjaajina toimivat KUMU:n opettajat sekä Paremmin Yhdessä ry:n henkilökunta.
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