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Tapaustutkimus uskonnon AO-opiskelijoiden opettajuus- ja kasvatusnäkemyksistä pedagogisten
opintojen aikana
Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto

Tässä esitelmässä tarkastellaan kahden ev.lut. uskonnon aineenopettajaksi opiskelevan naisopiske-
lijan opettajuus- ja kasvatusnäkemystä pedagogisten opintojen aikana. Käsityksiä tutkittiin opinto-
jen alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Tulosten perusteella opiskelijat pohtivat pedagogisten opintojen
aikana koulun tehtävää, opettajuuden ja kasvattajuuden välistä suhdetta, ammatillista etiikkaa,
opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöjä sekä onnistuneen opettamisen luonnetta. Painotukset
opettajuuden ja kasvattajuuden välillä vaihtelivat opintojen aikana. Tutkimus liittyy laajempaan us-
konnon aineenopettajaopiskelijoiden pedagogista ajattelua ja kompetenssikäsityksiä käsittelevään
osatutkimusten kokonaisuuteen.

Avainsanat: Uskonnonopetus, opettajankoulutus, pedagoginen ajattelu, pedagogisen opinnot

Onko inhimillistä opettaa uskontoa? – uskontokasvatus kognitiivisen uskontotieteen näkökul-
masta
Henri Järvinen, Helsingin yliopisto

Esityksessä käydään läpi kognitiivista uskontotieteellistä tutkimusta erityisesti uskonnollisen kasvun
ja kasvatuksen näkökulmasta. Tarkastelen uskonnollisuuden olemassaoloa osana ihmisyyttä ja poh-
din onko uskonnonopetus millään tavalla lajityypillistä, inhimillistä tai edes mielekästä. Sekä uskon-
totieteilijät että uskontokasvatuksen asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että uskonnonopetus on
osa ihmisen kognitiivista, sosiaalista, kulttuurista ja moraalista kasvua. Jos ihmisellä on luonnollinen
taipumus selittää asioita uskonnolla, olisiko ihmisen kognitiivisten mekanismien näkökulmasta us-
konnollinen kasvatus eri tavoin mielekästä?

Helsingin eurooppalaisen koulun integroitu katsomusopetus – poikkeus Eurooppa-koulujärjes-
telmän kouluissa
Jussi Ikkala, Helsingin yliopisto

Esitelmässäni esittelen väitöskirjatutkimustani, joka käsittelee Helsingin eurooppalaisen koulun (Eu-
ropean School of Helsinki) katsomusaineopetusta. Syksyllä 2008 toimintansa käynnistänyt koulu on
Eurooppa-koulujärjestelmään (Schola Europaea) akkreditoitu koulu, jossa seurataan virallisten Eu-
rooppa-koulujen ainekohtaisia opetussuunnitelmia niissä aineissa, joihin Eurooppa-koulut on laati-
nut opetussuunnitelmat. Helsingin eurooppalaisessa koulussa on alusta lähtien opetettu kaikille op-
pilaille yhteistä katsomusainetta, uskontotietoa. Yhteinen uskontotieto on katsomusaineena ainut-
laatuinen Suomessa, sillä muissa Suomen kouluissa annetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman



mukaisesti oman uskonnon opetusta tai elämänkatsomustiedon opetusta. Yhteinen uskontotieto-
oppiaine poikkeaa myös 14 virallisen Eurooppa-koulun opetuksesta, sillä näissäkin opetetaan erilli-
sinä oppiaineina omissa opetusryhmissään protestanttista, katolista, ortodoksista ja islamin uskon-
toa sekä elämänkatsomustietoa (Non-denominational Ethics). Esitelmässäni taustoitan Eurooppa-
koulujärjestelmän syntyä ja pohdin, miten Helsingin eurooppalaisen koulun integroitu katso-
musopetus ja toisaalta muiden Eurooppa-koulujen uskonto-oppiaineet / elämänkatsomustieto voi-
sivat tukea Eurooppa-koulujen kasvatuksellisten tavoitteiden eli a) oppilaiden oman kulttuurisen
identiteetin vahvistumista b) suvaitsevaisuuden, yhteistyön, oikeudenmukaisuuden sekä tasavertai-
suuden edistämistä sekä c) eurooppalaisen ja globaalin näkökulman käsittelyä ihmistieteissä.

Uskonnollinen radikalisaatio – suurenneltu uhka vai tulevaisuuden skenaario? Koulu katsomuk-
sellisten kohtaamisten paikkana.
Pia-Maria Niemi, Helsingin yliopisto

Tämä esitys keskittyy uuden tutkimushankkeen idean esittelyyn ja kehittämiseen yhdessä konfe-
renssin osallistujien kanssa. Uskonnollinen radikalisoituminen ja uskontoihin kytkeytyvä poliittinen
toiminta ovat nousseet keskeisiksi ilmiöiksi viime vuosina useissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan val-
tioissa. Esimerkkejä arvomaailmojen kärjistymisestä ovat muiden muassa vuosien 2015–2016 ai-
kana islamin nimissä tehdyt terroristi-iskut Euroopassa sekä vastaavasti oikeistolaisten ääriliikkei-
den vastustus maahanmuuttoa ja erilaisia katsomuksellisia, kulttuurisia ja kansallisia toiseuksia koh-
taan. Näiden tapahtumien seuraamuksena useiden maiden ministeriöt, mukaan lukien tämän tutki-
muksen kohdemaat, ovat julkaisseet toimenpideohjelmia nuorten aikuisten ääriajattelun tunnista-
miseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Aiemmat tutkimukset maailmankatsomusten radikalisoitumisesta
ja ääriajattelusta eli ekstremismistä ovat merkittävän puutteellisia sen osalta, miten radikalisoitu-
minen tapahtuu ja mitkä tekijät sille altistavat.  Radikaaleilla maailmankuvilla tarkoitetaan ajattelu-
tapaa, joka sijoittuu aktivismin ja väkivaltaisen terrorismin välille. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia
radikaalin identiteetin keskeisiä elementtejä, verkostoja ja prosesseja sekä sitä, minkälaisen kon-
tekstin ympäröivä yhteiskunta antaa näiden maailmankuvien muodostumiselle ja julkituomiselle ja
jäsenyyden kokemukselle erilasissa sosiaalisissa konteksteissa. Valtapyrkimysten lisäksi poliittisen
terrorismin on nähty olevan yksi heijastuma taloudellisesti ja maailmanpoliittisesti epävakaasta ti-
lanteesta, jossa perustavanlaatuiset arvot ja turvallisuuden tunne puuttuvat. Uudessa tutkimus-
hankkeessamme näitä näkökulmia tutkitaan moniulotteisesti nuorten aikuisten näkökulmasta Suo-
messa ja Ranskassa. Täsmennyksiä ja kysymyksiä suunnitteluvaiheessa edellyttävä kuitenkin perus-
käsitteiden määrittely, kuten se, miten määritellään ja erotellaan poliittisesti ja katsomuksellisesti
orientoitunut maailmankuva ja ”radikaalius”. Lisäksi olennaisia kysymyksiä ovat se, miten radikali-
soitumista tulisi ehkäistä koulussa ja minkälaiset valmiuden opettajankoulutus tähän antaa. Kysy-
mykset maailmankatsomusten käsittelystä kuuluvat koulussa erityisesti katsomusaineiden opetus-
suunnitelmaan, joten kysymykset näkökulmien kärjistymisestä, erilaisuuden ymmärtämisestä ja ää-
riajattelun käsittelemistä liittyvät olennaisesti myös uskonnon ainedidaktiikan tutkimukseen, toteu-
tukseen ja kehittämiseen.
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”No, uskontotunnilla käytetään Raamattua niin ne niin kun kuuluu sinne” – Raamatun kerto-
mukset ja niiden relevanssi uskonnonopetuksessa
Raili Keränen-Pantsu, Itä-Suomen yliopisto

Kertomukset ja kertominen nähdään olennaisena osana opettajan työtä. Puhuttaessa uskonnon-
opetuksesta yksi keskeinen sisältö on perinteisesti ollut Raamattu ja sen kertomukset. Mikä on nii-
den rooli ja anti nykypäivänä? Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa opetuksessa käytet-
tyjen kertomusten merkityksellisyyttä oppilaiden näkökulmasta.   Tutkimus on osa laajempaa väi-
töstutkimusta, jossa tutkitaan opettajien pedagogista ajattelua, opettajien ja oppilaiden tavoitteita
sekä narratiivista pedagogiikka uskonnonopetuksen kontekstissa. Tutkimuskysymykset: 1. Millainen
rooli kertomuksilla on katsomusopetuksessa?  -Miten opettaja käyttää kertomuksia?  - Millaisia pe-
riaatteita ja käytänteitä kertomusten opetuskäyttöön osana katsomusopetusta liittyy?  - Millaisia
kokemuksia opettajilla on kertomuksista opetuksesta? 2. Millaisia kertomuksia opettajat pitävät
merkityksellisinä katsomusopetuksessa?  - Miten opettaja määrittelee merkityksellisen kertomuk-
sen?  3. Mikä tekee kertomuksesta merkityksellisen oppilaan näkökulmasta?   Teoreettinen tausta
Tutkimuksessa nojataan kokonaisvaltaisen kasvatuksen (holistic education) periaatteisiin (esim. For-
bes, 2003) ja näistä periaatteista nouseviin, opetustilanteissa esiintyviin relevanssilajeihin (Ubani,
2013; Hull, 2002).  Aineisto ja aineiston analyysi Tämä tutkimus on osa laajempaa, mixed method
tutkimusta. Aineisto kerättiin luterilaisen uskonnon tunnilta ja oppilaat olivat 10 vuotiaita. Kaksi op-
pituntia observoitiin ja valokuvattiin, toinen oppitunneista myös videoitiin. Tuntien jälkeen oppilaat
vastasivat kyselyihin ja kahden seuraavan päivän aikana oppilaista yhteensä 9 haastateltiin. Myös
opettaja haastateltiin ennen ja jälkeen tunnin. Aineisto kerättiin keväällä 2016. Tämän tutkimuksen
pääpaino on oppilasaineistossa, joka analysoitiin käyttäen deduktiivista sisällönanalyysiä.   Alustavat
tulokset Oppilaiden aineistosta keskeisimmiksi relevanssilajeiksi nousivat moraalinen, affektiivinen,
uskonnollinen ja eksistentiaalinen relevanssi. Oppilaat näyttivät erottavan selkeästi uskontotunnilla
käytetyt kertomukset juuri uskontotuntien kertomusten moraalisen opetuksen kautta.

Suomalainen uskonnonopetuskeskustelu autenttisuuden näkökulmasta
Jaakko Liljeblad, Helsingin yliopisto

Uskonnonopetuskeskustelua on viime vuodet korostuneesti leimannut vastakkainasettelu sen suh-
teen mikä parhaiten luo edellytyksiä vastata monikulttuurisuuden tuomiin haasteiseen muuttuvassa
yhteiskunnassamme. Miten sopeutua muutokseen, vastaanottaa ja kohdata vierasta ns. hyvässä us-
kossa ja silti säilyttää yhteys siihen mistä itse kukin tulee? Nämä ovat laaja-alaisia kysymyksiä, jotka
haastavat uskonnonpedagogiikkaa sen filosofisia lähtökohtia myöten. Vastakkainasettelu ei peda-
gogisesta näkökulmasta ole niin välttämätön kuin mitä julkisesti käyty keskustelu aiheesta antaa
ymmärtää. Jännitteen voi nähdä sisältävän jotain sellaista, joka itse asiassa olisi tarkoituksenmu-
kaista säilyttää keskeisenä osana oppiaineen olemusta ja tavoitteita. Väittelyn erimielisyydet juur-
tavat ainakin osittain ideologisiin kytköksiin tai vähintäänkin epäluuloihin niiden suhteen, mutta
eikö erimielisyyksien keskuudessa eläminen ole yksi tulevaisuuden kansalaistaidoista ja siten tärkeä



ulottuvuus etenkin tulevaisuuden uskonnonopetuksessa?   Yksi näkökulma tarkastella näitä erimie-
lisyyksiä on tarkastella sitä miten eri näkökulmat neuvottelevat suhteensa moderniin. Charles Taylor
on merkittävä filosofi kansainvälisessä monikulttuurisuuskeskustelussa. Hän määrittelee itsensä li-
beraaliksi, mutta muodostaa oman näkökulmansa neuvottelemalla modernin kanssa tavalla, jonka
voi luokitella postliberaaliksi. Varsinkin autenttisuuden käsitteellä, joka on sisäänrakennettu hänen
rekognitio -ajattelun lähtökohtiin, on paljon annettavaa niiden haasteiden hahmottamisessa, jotka
haastavat myös uskonnonopetusta ja joihin ei välittömässä näköpiirissä ole mitään yhtä yksinker-
taista ratkaisua.  Esityksessä pyrin havainnollistamaan miten suomalainen keskustelu Arto Kallionie-
men ja Jyri Komulaisen osalta heijastavat osittain kahta sellaista ulottuvuutta, jotka kulkevat Taylo-
rin ajattelussa rinnakkain ja osittain komplimentaarisina komponentteina. Tarkoituksena on kysyä,
onko myös suomalaisessa uskonnonopetuskeskustelussa tilaa kompromissille?

Autenttisuus ja uskonnondidaktiikka
Essi Ikonen, Helsingin yliopisto

Autenttisuus on yksi aikamme vahvoja eettisiä ideaaleja (esim. Taylor 1992). Viime vuosikymmeninä
kiinnostus autenttisuuteen on lisääntynyt monilla tieteenaloilla. Uskonnondidaktisessa tutkimuk-
sessa käsitettä ei kuitenkaan suuressa määrin hyödynnetä, vaikka se liittyy läheisesti moniin uskon-
nondidaktiikan keskeisiin teemoihin. Tässä esityksessä esittelen autenttisuuden käsitteen taustaa ja
siihen liittyvää tutkimusta sekä esitän huomioita siitä, mitä annettavaa autenttisuuden käsitteellä
voisi olla uskonnondidaktiselle tutkimukselle.  Autenttisuus on keskeinen käsite eksistentialistifilo-
sofeille kuten Kierkegaardille (1849/2008), Sartrelle (1992)  ja Heideggerille (1927/1986). Heille au-
tenttisuus tarkoittaa olemassaolon tapaa, jossa yksilö tietoisesti valitsee oman elämänsä sen sijaan
että kulkisi massan mukana tai täyttäisi vain ulkopuolelta tulevia odotuksia. Humanistisessa ja ek-
sistentialistisessa psykologiassa (esim. Maslow, 1968; May, 1981; Rogers, 1961) autenttisuutta pi-
detään yksilön hyvinvoinnin perustana. Viime aikoina autenttisuus on herättänyt kiinnostusta esi-
merkiksi psykologian, yhteiskuntatieteiden, kulttuurintutkimuksen, filosofian ja kasvatuksen alalla.
Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa autenttisuus on useimmiten liitetty autenttisiin oppimisympä-
ristöihin tai autenttiseen arviointiin (esim. Newman & al. 1995; 1996). Kreber (2007; 2010; 2012)
tutkimusryhmineen puolestaan on tutkinut autenttisuutta opettajan ominaisuutena ja päätynyt ku-
vailemaan autenttisuutta 13 dimension kautta, näiden joukossa mm. ”uskollisuus itselle” ja ”vilpit-
tömyys”. Thyu ja Dall’Alba (2014) puolestaan määrittelevät autenttisuuden kasvatusprosessin omi-
naisuudeksi: autenttisuus on sellaisen kasvatusprosessin ominaisuus, joka auttaa opiskelijoita kas-
vamaan ihmisinä ja toteuttamaan paremmin inhimillistä potentiaaliaan.  Tässä esityksessä keskityn
tarkastelemaan autenttisuutta kahdessa viimeksi mainitussa merkityksessä: toisaalta yksilön omi-
naisuutena ja toisaalta siitä näkökulmasta, mitä voisi olla kasvatus autenttisuuteen. Uskonnon op-
piaineen keskeisinä tavoitteina on ihmisenä kasvaminen ja oman elämänkatsomuksen muodosta-
minen. Näillä tavoitteilla on selkeä yhteys autenttisuuden käsitteeseen. Tutkimalla autenttisuuteen
liittyviä kysymyksiä saadaan myös kiinnostavia näkökulmia esimerkiksi siihen, missä määrin ja millä
tavalla näitä tavoitteita on mahdollista uskonnonopetuksessa edistää.


