
USKONTO	JA	KATSOMUSAINEET	(pj.	Saila	Poulter)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	30	min,	josta	20	min	esitelmä	ja	10	min	keskustelu)	
	
13.00–14.30		Sessio	I		
	
13.00–13.30	Myytti	luontosuhteen	rakentaja				
Essi	Ikonen	&	Raili	Keränen-Pantsu/	Helsingin	yliopisto	&	Itä-Suomen	yliopisto				
	
13.30–14.00	Monitieteisyys	lukion	laaja-alaisessa	osaamisessa	ja	eri	oppiaineiden	yhteisissä	
opintojaksoissa	–	uskonnon	oppiainetta	koskevaa	tarkastelua		
Kati	Mikkola	/	Opetushallitus			
	
14.00–14.30	Katsomusaineiden	didaktiikka	ja	sen	keskeiset	tutkimushaasteet	2020-luvulla		
Arto	Kallioniemi	/	Helsingin	yliopisto		
	
	
14.45–16.15		Sessio	II	KATSOMUSAINEET	(pj.	Eero	Salmenkivi	ja	Saila	Poulter)	
	
14.45–15.15	Katsomus	aiheena	ja	aineena			
Eero	Salmenkivi	/	Helsingin	yliopisto		
	
15.15–15.45	Miten	katsomuskäsitteitä	käytetään?			
Henri	Satokangas	&	Anita	Jantunen	/	Helsingin	yliopisto			
	
15.45–16.15	Ryhmäkokeet	katsomusaineissa				
Tanja	Halonen,	Kristiina	Holm	&	Vesa	Åhs	/	Helsingin	normaalilyseo		
	
	
ABSTRAKTIT	
	
Essi	Ikonen	&	Raili	Keränen-Pantsu/	Helsingin	yliopisto	&	Itä-Suomen	yliopisto				
Myytti	luontosuhteen	rakentaja				
	
Ympäristökasvatuskirjallisuudessa	on	kiinnitetty	huomiota	tiedon	jakamisen	ja	tunteiden	käsittelyn	
tärkeyden	 lisäksi	myös	 tarpeeseen	 ajatella	 tietämistä	 sekä	 ihmisen	 ja	 luonnon	 suhdetta	 uudella	
tavalla.	Esimerkiksi	Ojala	&	al.	(2018)	peräänkuuluttavat	epistemologista	muutosta	ja	erilaisia	tie-
tämisen	tapoja	ja	Värri	(2019)	hahmottelee	Maurice	Merleau-Pontyn	fenomenologiaan	nojautuen	
vaihtoehtoista	 ontologiaa	 ympäristökasvatuksen	 pohjaksi.	Miten	 erilaisia	 tietämisen	 ja	 olemisen	
tapoja	 voidaan	 sitten	 edistää	 kasvatusprosesseissa	 siten,	 että	 vähemmän	 ympäristöä	 tuhoavat	
elämäntavat	saisivat	enemmän	jalansijaa	ja	että	uudenlaisia,	luontoa	suojelevia	elämäntapoja	voisi	
syntyä?		 	 	Farrelly	(2019)	Sintonen	(2020)	esittävät,	että	myytit	voivat	toimia	ympäristökasvatuk-
sessa	 transformatiivisena	 voimana,	 joka	 avaa	 uudenlaisia	 ajattelun	 ja	 olemisen	mahdollisuuksia	
suhteessa	luontoon.	Tässä	esityksessä	jatkamme	Farrellyn	ja	Sintosen	ajattelun	linjoilla	ja	esitäm-
me,	että	myytti	voi	toimia	ympäristökasvatuksen	tukena	esimerkiksi	herättelemällä	mielikuvitusta,	



avaamalla	mahdollisuuden	olla	 kosketuksissa	 ihmisenä	olemisen	 syvätason	 kokemuksiin	 ja	 anta-
malla	esimerkin	mahdollisuudesta	ajatella	luontoa	ja	luonnonolioita	toimijoina,	joihin	voi	olla	dia-
logisessa	suhteessa.	
	
	
Kati	Mikkola	/	Opetushallitus			
Monitieteisyys	lukion	laaja-alaisessa	osaamisessa	ja	eri	oppiaineiden	yhteisissä	opintojaksoissa	
–	uskonnon	oppiainetta	koskevaa	tarkastelua		
	
Lukion	opetussuunnitelman	perusteet	2019	velvoittavat	vahvistamaan	monipuolisesti	opiskelijoi-
den	 laaja-alaista	 osaamista.	 Opetussuunnitelman	 perusteissa	 on	 määritelty	 kuusi	 laaja-alaisen	
osaamisen	 osa-aluetta,	 jotka	muodostavat	 kaikkien	 oppiaineiden	 yhteiset	 tavoitteet.	 Yksi	 näistä	
osa-alueista	 on	 monitieteinen	 ja	 luova	 osaaminen.	 Sitä	 ja	 muita	 laaja-alaisen	 osaamisen	 osa-
alueita	on	jatkossa	tarkoitus	vahvistaa	paitsi	kussakin	oppiaineessa	erikseen	myös	eri	oppiaineiden	
moduuleista	 muodostetuissa	 yhteisissä	 opintojaksoissa.	 Lähestyn	 esityksessäni	 kysymystä	 siitä,	
korostuuko	opetuksessa	”aiheenopetus”	vai	”aineenopetus”,	tarkastelemalla	laaja-alaisen	osaami-
sen	 ja	eri	oppiaineiden	 roolia	oppiaineiden	yhteisissä	opintojaksoissa	 ja	keskittyen	erityisesti	us-
konnon	 oppiaineeseen.	 	 	 Opetussuunnitelman	 perusteita	 ja	 siihen	 laadittuja	 tukiaineistoja	 ana-
lysoimalla	 pyrin	 vastaamaan	 seuraaviin	 kysymyksiin:	 Miten	 laaja-alainen	 osaaminen	 suhteutuu	
oppiaineisiin	ja	niiden	taustatieteisiin	yhteisissä	opintojaksoissa?	Mikä	on	uskonnon	ominta	aines-
ta	suhteessa	muihin	 lukion	oppiaineisiin	 ja	mitä	annettavaa	sillä	on	yhteisiin	opintojaksoihin?	Li-
säksi	pohdin	opetussuunnitelmien	perusteita	suhteessa	monitieteisyyden	ideaaliin.	Analysoin,	mil-
lainen	 käsitys	monitieteisyydestä	 opetussuunnitelman	 perusteiden	 taustalla	 on	 ja	miten	 se	 suh-
teutuu	monitieteisyyden	lähikäsitteisiin,	kuten	poikkitieteellisyyteen	ja	tieteidenvälisyyteen.	
	
	
Arto	Kallioniemi	/	Helsingin	yliopisto		
Katsomusaineiden	didaktiikka	ja	sen	keskeiset	tutkimushaasteet	2020-luvulla		
	
Esityksessä	tarkastellaan	katsomusaineiden	didaktiikkaa	tieteenalana;	sen	keskeisiä	teoreettisia	ja	
metodologisia	 lähtökohtia,	 erityisesti	 ainedidaktisesta	 näkökulmasta.	 Katsomusaineiden	 didaktii-
kassa	yhdistyy	usean	koulun	oppiaineen	perinteet	–filosofian,	elämänkatsomustiedon	ja	uskonnon	
oppiainetraditiot.	Näiden	koulun	oppiaineiden	taustatieteet	ovat	osittain	samoja,	osittain	ne	eroa-
vat	 toisistaan.	 Esityksessä	 analysoidaan	 perusopetuksen	 vuoden	 2014	 elämänkatsomustiedon	 ja	
uskonnon	opetussuunnitelmia	tieteenalastruktuurin	näkökulmasta	sekä	pohditaan,	minkä	tieteen-
alojen	kontekstiin	katsomusaineiden	didaktiikka	virittyy	 ja	miten	pedagoginen	sisältötieto	näiden	
oppiaineiden	 tieteealastruktuurista	 profiloituu.	 Tämän	 jälkeen	 tarkastellaan	 alan	 keskeistä	 tutki-
musta	 ja	 pohditaan,	mitkä	 ovat	 keskeiset	 tutkimushaasteet	 2020-luvulla.	 Tutkimushaasteita	 tar-
kastellaan	muuttuvan	yhteiskunnan	ja	kouluopetuksen	näkökulmasta.				
	
	
Eero	Salmenkivi	/	Helsingin	yliopisto		
Katsomus	aiheena	ja	aineena			
	
Katsomuksen	 käsite	 on	 historiallisesti	mielenkiintoinen	 ja	 nykyaikaisen	maailmankuvan	 kannalta	
keskeinen	käsite.	Se	on	myös	hyvin	ajankohtainen	suomalaisessa	koulussa.	Opetushallituksen	si-
vuilla	esiintyy	katsomuskäsitteestä	kolme	jännitteistä	tulkintaa.		



Sivulla	 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uskonnon-opetussuunnitelman-kasitteita	 to-
detaan:	 Katsomus	 Uskonnon	 opetussuunnitelmassa	 käsite	 viittaa	 erilaisiin	 uskonnottoman	 va-
kaumuksen	 muotoihin	 ja	 ei-uskonnollisiin	 maailmankatsomuksiin,	 kuten	 sekulaari	 humanismi.”	
Sivulla	 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/elamankatsomustiedon-tukimateriaali	 puoles-
taan	lukee	”katsomuksen	ja	uskonnon	käsitteiden	suhde	(kaikki	uskonnot	ovat	katsomuksia,	mutta	
kaikki	 katsomukset	 eivät	 ole	 uskontoja)”.	 Sivulla	 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/lukion-uskonnon-opetussuunnitelman-kasitteita	 asiaa	 käsitellään	 laajimmin	 ja	 edellä	
lainattuja	kantoja	sovitellaan	yhteen.	Koska	käsitteestä	vallitsee	epäselvyyttä	sielläkin,	missä	sitä	
erityisesti	eksplikoidaan,	ei	ole	yllättävää,	että	epäselvyys	näkyy	myös	esimerkiksi	oppimateriaa-
leissa.			Katsomuksen	käsitteen	sisällöllinen	erityispiirre	on	sen	suhde	moninaisuuteen.	Jotta	kysy-
mys	voi	olla	katsomuksellinen,	siihen	täytyy	voida	olla	useita	hyväksyttäviä	lähestymistapoja.	Toi-
saalta	katsomukselliset	kysymykset	eivät	ole	mielipidekysymyksiä.	Näin	katsomukset	ovat	opetuk-
sen,	opiskelun	 ja	oppimisen	kannalta	monella	 tavalla	erityisen	haastavia.	 	 	 Suomalaisessa	 katso-
musopetuksessa	uskonnot	ovat	katsomusten	 tyypillisimpiä	edustajia.	Katsomusaine	 tarkoittaakin	
useimmiten	yhtä	tai	useampaa	uskontoainetta	ja	sen	mahdollisia	rinnakkaisaineita	kuten	elämän-
katsomustietoa.	Suomalaisessa	mallissa	näitä	aineita	opetetaan	erikseen,	mikä	opetuksen	aiheen	
vaativuuden	takia	herättää	kysymyksiä	sekä	siitä,	miten	moninaisuus	tulee	käsitellyksi,	että	opet-
tajalta	 vaadittavista	 kompetenssista.	 Erityisesti	 suomalainen	malli	 tekee	 katsomusaineiden	 ope-
tuksen	yhdistämisen	muihin	aineisiin	ongelmalliseksi,	koska	jos	katsomusaine	on	mukana	esimer-
kiksi	monialaisessa	oppimiskokonaisuudessa	tai	ilmiössä,	tulisi	mukana	usein	olla	kaksi	eri	ainetta	
ja	useita	uskonnon	oppimääriä,	 jolloin	muun	muassa	opetussuunnitelmien	toteutuminen	on	vaa-
rassa.	Tässä	esityksessä	analysoidaan	katsomuksen	käsitettä	ja	siihen	liittyvää	opetusta.	Esitykses-
sä	muotoillaan	uusi	tapa	jäsentää	käsite	ja	tehdään	siitä	ainedidaktisia	johtopäätöksiä	katsomusai-
neisiin.	
	
	
Henri	Satokangas	&	Anita	Jantunen	/	Helsingin	yliopisto			
Miten	katsomuskäsitteitä	käytetään?			
	
Esitelmässä	käsittelemme	katsomuksen	ja	sen	lähikäsitteiden	käyttöä	opetuksessa	ja	sen	liepeillä.	
Pohjana	ovat	KUPERA-hankkeen	(Kulttuuri-,	katsomus-	 ja	kielitietoinen	perusopetus)	oppikirja-	 ja	
kyselyaineistoista	 tekemämme	 havainnot,	 joita	 peilaamme	 katsomuskäsitteiden	 määrittelyyn	 ja	
käyttöön	tutkimuskirjallisuudessa	ja	opetussuunnitelmissa.	Pohdimme,	miten	jatkuvassa	liikkeessä	
olevat	ja	eri	konteksteissa	selvästi	eri	tavoin	määriteltävät	käsitteet	tulisi	esittää	opetuksessa,	jotta	
ne	toimisivat	katsomusajattelun	ja	 identiteetin	rakentamisen	tukena.	 	Tarkastelemme	ensinnäkin	
katsomuksen	 käsitteen	määritelmiä	 ja	 rajanvetoja,	 ennen	 kaikkea	 suhteessa	 uskonnon	 käsittee-
seen.	 Toiseksi	 tarkastelemme	 sellaisia	 katsomuksen	 lähikäsitteitä	 kuin	 elämänkatsomus,	 maail-
mankatsomus	 ja	 maailmankuva	 sekä	 niiden	 pedagogisen	 esittämisen	 tapoja.	 KUPERA-hankkeen	
aineistossa	suppea	ja	 laaja	katsomuskäsitys	sekä	katsomuskäsitteiden	keskinäinen	hierarkia	vaih-
televat	 ja	 kuvastavat	 myös	 tutkimuskirjallisuudessa	 näkyvää	 vaihtelua.	 	 Asiaa	 voidaan	 lähestyä	
yhtäältä	käsitejärjestelmästä	käsin,	toisaalta	käsitteiden	nimitysten,	siis	sanojen	ja	niiden	käytössä	
saamien	merkitysten	kautta.	Aineistosta	käy	ilmi,	että	samat	sanat	itse	asiassa	viittaavat	eri	teks-
teissä	ja	eri	ihmisten	ymmärryksessä	eri	käsitteisiin.	Oppikirjoissa	rakennetaan	näennäisen	selkeä-
rajaisia	käsitejärjestelmä,	joissa	on	yhtäältä	kuitenkin	ristiriitoja	ja	jotka	toisaalta	eivät	vastaa	ope-
tussuunnitelmaa.	 Toisaalta	 opettajien	 kyselyvastauksissa	 näkyvät	 toisistaan	 roimasti	 poikkeavat	
ymmärrykset	katsomus-sanan	merkityksestä	ja	hyvin	erilaiset	katsomuskäsitykset.	Vastausaineisto	
tekeekin	 kouriintuntuvasti	 näkyväksi	 sen	 perustavan	 käytännön	 seikan,	 että	 se,	 miten	 ymmär-



rämme	sanojen	merkityksen,	ohjaa	ajatteluamme	ja	keskusteluamme	ja	on	epäselvissä	tapauksis-
sa	omiaan	aiheuttamaan	ohipuhumista	ja	väärinymmärryksiä.	On	paikallaan	pohtia,	miksi	käsitteet	
ja	 niiden	 nimitykset	 ovat	 olemassa,	 mihin	 niitä	 tarvitaan	 ja	 mihin	 tarkoituksiin	 niitä	 käytetään.		
Käsitteet	ovat	ajattelun	ja	keskustelun	työkaluja.	Etenkin	katsomuksen	kaltaiset	yksilön	identitee-
tin	kannalta	keskeiset,	 ympäristöstä	 ja	 käyttöyhteydestä	 toiseen	vaeltavat	käsitteet	 vaativat	 täs-
mällistä	 tarkastelua.	 Voidaan	 kysyä,	millä	 tavalla	 katsomuksen	 käsite	 ja	 siihen	 liittyvät	 käsitteet	
tulisi	esittää	eri	konteksteissa,	jotta	esitystapa	tukisi	katsomustietoista	opetusta.	
	
	
Tanja	Halonen,	Kristiina	Holm	&	Vesa	Åhs	/	Helsingin	normaalilyseo		
Ryhmäkokeet	katsomusaineissa				
	
TutKoKe-toimintamme	kohteena	on	ryhmäkokeiden	pitäminen	 ja	kehittäminen	katsomusaineissa	
(UE+ET).	 Ryhmäkokeiden	myötä	 nuorille	 voidaan	 tarjota	 tilaisuuksia	 työstää	 haasteellisiakin	 us-
konnon	 ja	 elämänkatsomustiedon	 koetehtäviä	 ja	 hakea	 niihin	 ratkaisuja	 yhdessä.	 Ryhmäkokeet	
tukevat	 laaja-alaista	 osaamista	 yläkoulussa	 ja	 lukiossa.	 Laaja-alaisuutta	 voidaan	 opetuksessa	 to-
teuttaa	eri	 tavoin,	 joista	yksi	on	oppiaineen	sisällä.	Ryhmäkokeiden	avulla	voidaan	perusopetuk-
sessa	tukea	esim.	ajattelua	ja	oppimaan	oppimista	(L1),	monilukutaitoa	(L4)	sekä	osallistumista	ja	
vaikuttamista	(L7).	Lukiossa	ne	puolestaan	tukevat	laaja-alaisen	osaamisen	osa-alueista	erityisesti	
vuorovaikutusosaamista	sekä	monitieteistä	ja	luovaa	osaamista.	Lisäksi	ryhmäkokeisiin	valmistau-
tuminen	 ja	 niiden	 tekeminen	 tukevat	 hyvinvointiosaamiseen	 liittyviä	 taitoja	 monella	 tavalla.				
Ryhmäkokeiden	hyödyntäminen	mahdollistaa	arvioinnin,	joka	ohjaa	oppilaita	ja	opiskelijoita	kehit-
tämään	osaamistaan	ja	vahvistamaan	opiskelumotivaatiotaan.	Ryhmäkokeissa	koetilanteesta	luo-
daan	 oppimistilanne,	 jossa	 oppilaiden	 ja	 opiskelijoiden	 tiedolliset	 ja	 taidolliset	 valmiudet	 voivat	
kehittyä	 ja	he	harjoittelevat	ryhmätyötaitoja,	yhteisvastuullisuutta	sekä	tiedon	soveltamista.	Tut-
kimusten	 perusteella	 tiedetään,	 että	 ryhmäkokeet	 voivat	 mahdollistaa	 sisältöjen	 syvällisemmän	
prosessoinnin	verrattuna	usein	tietotestausta	painottavaan	yksilökokeeseen.				Katsomusaineiden	
ryhmäkokeista	saamamme	palaute	on	ollut	erittäin	myönteistä	niin	psyykkisen	hyvinvoinnin	kuin	
oppimisenkin	 näkökulmasta.	 Oppilaat	 ja	 opiskelijat	 kokevat	 kokeeseen	 valmistautumisen	 ja	 ko-
keen	tekemisen	vähemmän	stressaavaksi	kuin	yksilökokeen.	He	myös	raportoivat	oppivansa	uusia	
asioita	ryhmäkokeessa,	kun	ryhmän	jäsenet	keskustelevat	yhdessä	tehtävistä	ja	rakentavat	vasta-
uksia.	
	
	


