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Aineenopetus ja aiheenopetus 

Tapamme tarkastella todellisuutta vaihtelee kokonaisuuksista kohteisiin ja kohteista kokonaisuuksiin. 

Voimme oppia suunnittelemaan hienon pöydän, mutta jos emme opi rakentamaan sille jalkoja, 

nauttisimme ateriamme lattialla istuen. Toisaalta, jos keskittyisimme jalkoihin, emme välttämättä oppisi 

niiden edes kuuluvan pöytään. Lopulta, pöydän hahmo löytyisi molempia lähestymistapoja seuraten, mutta 

johtuisi erilaisesta ajattelutavasta. Toisessa jalat ovat pöytää varten, toisessa pöytä rakennetaan, jotta 

jalatkin opitaan rakentamaan. Kokonaisuuksista käsin hahmotetaan selkeämmin, miltä maailma näyttäisi, 

mutta kohteista käsin opitaan, kuinka maailma toimisi. 

Suomessa kokonaisopetus on ollut läsnä koulujärjestelmämme alkuajoista saakka, käsitteellistettynä ensin 
Cygnaeuksen lapsilähtöisenä kasvatuksena ja myöhemmin Aukusti Salon kokonaisopetuksena. 
Kokonaisoppiminen ei välttämättä ole oppijakeskeistä, oppijan elämismaailmaan kytkeytyvää. Esimerkiksi 
nykyään suosittu ilmiöpohjainen oppiminen on oppiainerajat ylittävää, mutta ei välttämättä oppijalähtöistä. 
Se riippuu siitä, onko kyseessä oppijan elämismaailman ilmiö vai opettajan lanseeraama ilmiö.  

Deweyläisestä ajattelusta johdettu oppilaskeskeinen didaktiikka merkitsee oppimisen kohteena olevien 
ilmiöiden sitomista oppijan elämismaailmaan. Opettajankoulutuksessa ja yleissivistävässä koulussa näitä 
ilmiöitä voidaan tarkastella aihekokonaisuuksittain tai tieteenaloittain jäsennettynä eli oppiaineittain.  

Peruskoulun ensimmäinen opetussuunnitelmakomitea linjasi, että kokonaisuuksien hahmottamisen kautta 
omaksuminen on jäsentyneempää - kuin oppimalla ensin osia ja liittämällä ne sitten kokonaisuuksiksi. 
Tavoiteltiin integroitua opetussuunnitelmaa. Oppiaineiden ohella opetussuunnitelmista ovat tulleet tutuiksi 
eheyttäminen, aihepiirit, aihekokonaisuudet ja läpäisyperiaate. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-
alaisia osaamisalueita sovelletaan parhaillaan peruskoulussa ja lukiossa. 

Vertikaalisen eheyttämisen didaktiikka on vakiintunutta: esimerkiksi käsityössä on jo kauan aikaa tuotettu 
kokonainen pöytä eikä pelkkiä jalkoja. Horisontaalisen eheyttämisen didaktiikka oppiainerajojen yli on 
haasteellisempaa:  

- Milloin oppimisen kohteena olevia ilmiöitä tarkastellaan oppiaineiksi jäsennettynä ja milloin aiheiksi 
jäsennettynä, ja mikä aiheenopetuksessa olisi ilmiöiden tarkastelun tiedeperusta? 

Tiedonaloja on tarjolla monia: esimerkiksi kansalaiskasvatus, kulttuurikasvatus ja yrittäjyyskasvatus, 
tiedekasvatus, taidekasvatus, teknologiakasvatus, muotoilukasvatus, ruokakasvatus ja kestävyyskasvatus.  

- Miten nämä integroituvat tiedeperustoihin, entä toisiinsa?  

The conference theme is aiming to the relationship between subject-based and cross-disciplinary didactics. 
The relationship will be examined in sub-themes in the afternoon, and at first, by the keynote-speakers: 

- Welcome Niklas Gericke from Karlstad university, Marjo Vesalainen from the ministry of education and 
culture and Tiina Pusa from Aalto university. 

The keynote-speakers will be hosted by Jari Lavonen, Sirpa Tani and Seija Kairavuori from the University of 
Helsinki. They will moderate the discussion after the speeches and via chat. 

Ensimmäinen ainedidaktiikan symposiumi järjestettiin vuonna 1987. Jos traditio on jatkunut katkeamatta, 

tämä on nyt 35. Ainedidaktinen symposiumi.  

Ainedidaktinen tutkimusseura perustettiin 2011, samana vuonna julkaistiin ensimmäinen ainedidaktisia 

tutkimuksia -sarjan julkaisu. Perinteeksi on muodostunut, että tähän julkaisusarjaan toimitetaan vuosittain 

symposiumin artikkelikokoelma. Nyt Raili Hilden, Päivi Portaankorva-Koivisto ja Toni Mäkipää toimittavat 

tähän sarjaan kymmenvuotisjuhlateoksen. Symposiumin etäyhteyksien toteutuksesta huolehtii Riku 

Vornanen.  

Lämpimästi tervetuloa Ainedidaktiseen symposiumiin! 

 


