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1. Johdanto 
No, on se sinänsä erilainen, kuin muut oppiaineet, koska siinä on just niin paljon takana, 
koska uskontohan ei ole silleen kaikille sama, niin kuin esimerkiksi historia, missä kaikki 
ajattelee sen samalla tavalla. (H4) 
 

Uskonnonopetuksen paikasta ja asemasta kouluopetuksessa on keskusteltu paljon. 

Mikään muu oppiaine ei ole ollut historiansa aikana niin kiistelty kuin uskonto.1 

Mediassa esille nousee toistuvasti kannanottoja uskonnonopetuksen puolesta ja 

sitä vastaan. Kansanedustaja Annika Lapintien mielestä koulujen uskonnonopetus 

on fossiilinen jäännös, joka pitäisi erillisenä oppiaineena lakkauttaa. Lapintien 

mukaan uskonnonopetus on yhteiskunnalle liian kallista ja nyky-yhteiskunnassa 

tarkoituksetonta. Tarkoituksenmukaisempaa olisi opettaa uskontoa eri aineiden 

yhteydessä kulttuurintuntemuksena.2 Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komu-

lainen on eri mieltä ja kritisoi Suomen koulutuspolitiikkaa uskonnonopetuksen 

suhteen ristiriitaiseksi päinvastaisesta syystä. Komulainen kritisoi sitä, että uskon-

non tuntimääriä leikataan, vaikka opetussuunnitelmat korostavat globaalikasvatus-

ta. Maailma muuttuu globaalimmaksi ja uskonnot ovat näkyvämmin esillä eikä 

suomalainen koulujärjestelmä vastaa muutokseen. Komulainen korostaakin, että 

uskonto on englannin jälkeen toiseksi tärkein oppiaine, kun halutaan opettaa val-

miuksia toimia globaalissa toimintaympäristössä.3 

 Uskonto oppiaineena jakaa suomalaisten mielipiteet siinä, kuinka myöntei-

senä he ovat oppiaineen kokeneet. Räsänen tutki suomalaisten käsityksiä uskon-

nosta oppiaineena. Tuloksista selvisi, että vain 24,3 prosentilla oli myönteiset ko 

kemukset koulun uskonnonopetuksesta. Suurin osa suomalaisista on kokenut us-

konnonopetuksen joko neutraalina tai kielteisesti ja kriittisesti.4  

Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka on haastattelussa sanonut, että 

kaikessa opettamisessa on kysymys kiinnostuksen herättämisestä. Lonka korostaa 

opettajan pedagogisia taitoja, sillä kiinnostusta opettaja voi herättää esimerkiksi 

ryhmätöillä tai tarinoilla.5  
 
Eivät he halua mitään viihdettä, vaan että asioita käsitellään mukaansatempaavalla tavalla. 
Ei opettajan tarvitse olla showmies tai shownainen, vaan antaa enemmän tilaa lapsen ja 
nuoren ajattelulle. (Kirsti Lonka) 

 
Voisivatko uskonnonopettajatkin jo pienillä muutoksilla opetuksessaan lisätä op-

pilaiden kiinnostusta oppiainetta kohtaan? 
                                                
1 Ks. Tamminen & Vesa 1982, 28; Räsänen 2006, 13. 
2 Lapintie 2013. 
3 Komulainen 2015. 
4 Räsänen 2006, 43, 49. 
5 Lonka 2014. 
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Aikaisemmat tutkimukset ovat todenneet uskonnon opettajaherkäksi oppiai-

neeksi.6 Opettajaherkkyys tarkoittaa, että opettajalla ja hänen opetustavallaan on 

vaikutusta siihen, kuinka kiinnostavana oppilaat uskonnon kokevat.7 Uskonnon 

opettajaherkkyyttä on empiirisesti tutkittu vähän.8 Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena on perehtyä tähän vähän tutkittuun aiheeseen ja selvittää, mikä uskonnosta 

tekee opettajaherkän. Sen lisäksi opettajaherkkyyttä tarkastellaan käytännössä eli 

selvitetään, miten uskonnonopettaja vaikuttaa oppilaiden kiinnostukseen uskon-

toa9 kohtaan. 

Tutkimus on otteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadulliset 

tutkimusmenetelmät sopivat metodeiksi hyvin silloin, kun tutkimuksen kohteena 

on vähän tutkittu alue ja aiheeseen halutaan saada syvyyttä.10 Tutkimuksen aineis-

to on kerätty haastattelemalla lukiolaisia, joilla on meneillään olevien opintojensa 

takia tuoreena mielessään käsitykset uskonnonopettajista sekä uskonnosta oppiai-

neena. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Opettajaherkkyys uskon-

nossa on koko opetustapahtumaan vaikuttava ominaisuus. Uskonnossa opetusta-

pahtuman osatekijät, oppiaines, oppilas, opettaja ja oppimisympäristö, sisältävät 

piirteitä, jotka tekevät uskonnosta opettajaherkän. Vaikka uskonto sisältää monia 

erityispiirteitä, uskonnonopettaja vaikuttaa oppituntien käytännöissä oppilaiden 

kiinnostukseen uskonnosta ennen kaikkea ammattitaitonsa kautta. 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                
6 Ks. Esim. Sysiharju 1970, 48–52; Räsänen 2006, 112; Karhu 2011, 64–69. 
7 Sysiharju 1970, 48–52. 
8 Räsänen 2006, 111. 
9 Tässä tutkimuksessa sanaa uskonto käytetään viittaamaan uskontoon koulun oppiaineena eikä 
sanan yleisessä merkityksessä ellei toisin erikseen mainita. 
10 Cohen, Manion & Morrison 2001, 272. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 205. 
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2. Uskonnonopetus koulussa 
 

2.1 Uskonnonopetuksen historia ja perusteet 
Suomen oppivelvollisuuskouluissa on aina opetettu uskontoa. Kun Suomeen pe-

rustettiin vuonna 1866 kansakoululaitos, oli selvää, että uskonto kuuluu osaksi 

koulun opetusta.11 Uskonnon jättämistä kansakouluopetuksen ulkopuolelle ei edes 

harkittu.12 Koulun uskonnonopetus sai näkyvästi kritiikkiä osakseen 1900-luvun 

alussa, jolloin työväenliike ja porvarilliset radikaalit asettivat koko kirkon ja us-

konnonopetuksen rajun arvostelun kohteeksi. Uskonnonopetus haluttiin poistaa 

kouluopetuksesta tai korvata uskonnonhistorialla, siveysopilla tai niiden yhdistel-

mällä.13 Keskusteluissa on tämän jälkeen toistunut kysymys, tuleeko kouluissa 

opettaa uskontoa.14  

 Uskonnonvapauslain voimaantulon jälkeen vuonna 1923 koulun uskonnon-

opetuksen luonne määriteltiin tunnustukselliseksi.15 Uskonnonopetus perustui 

evankelisluterilaiseen oppiin ja enemmistön uskonnollisesta katsomuksesta poik-

keavat vapautettiin katsomusaineiden opetuksesta.16 Peruskouluun siirtyminen 

1970-luvulla aiheutti jälleen keskustelua koulujen uskonnonopetukseen liittyen. 

Uskontoa oppiaineena ei kuitenkaan korvattu, vaikka esitettiinkin, että uskonto 

tulisi korvata oppilaille yhteisellä uskonnonhistorialla ja siveysopilla tai siirtää 

opetuksen järjestäminen uskonnollisten yhdyskuntien tehtäväksi. Uskonnonope-

tuksen tuntimäärä päätettiin pienentää ja sisältöä muokattiin.17 Kirkon katekis-

mukseen perustuva uskonnonopetus poistettiin opetussuunnitelmasta ja uskon-

nonopetuksen tehtäväksi muodostui tutustuminen myös muihin uskontoihin ja 

vakaumuksiin.18 

Tamminen ja Vesa toteavat, ettei minkään muun kouluaineen asemasta ole 

keskusteltu niin paljon kuin uskonnon.19 Koulun uskonnonopetuksen säilyttämi-

sen puolesta on esitetty useita perusteluja. Kähkönen esitti perustelut kootusti seu-

raavalla tavalla:20 

                                                
11 Kähkönen 1976, 11. 
12 Pyysiäinen 1982, 19. 
13 Pyysiäinen 1998, 43. 
14 Räsänen 2006, 13. 
15 Pruuki 2002, 5. 
16 Pyysiäinen 1998, 45. 
17 Kähkönen 1976, 228–229. 
18 Kallioniemi 2005, 16. 
19 Tamminen & Vesa 1982, 28. 
20 Kähkönen 1976, 231–237. Ks. myös Kallioniemi 2005, 32–34; Räsänen 2006, 14–15. 
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1.  Kasteopetusperustelu pohjautuu Raamatun lähetyskäskyyn. Perustelun mu-

kaan koulun tehtävänä on julistaa evankeliumia ja johdattaa kristinuskoon. 

2.  Kulttuurihistoriallisen perustelun mukaan koulun tehtävänä on johdattaa 

oppilaat oman kulttuurin tuntemiseen, omaksumiseen ja kehittämiseen. 

Koska kristinusko on osa suomalaista kulttuuria, kuuluu uskonnonopetus 

osaksi koulun opetusta.  

3.  Antropologisen perustelun mukaan jokainen ihminen on uskonnollinen. 

Uskonnollisuus on osa ihmistä, ja uskontoon liittyvät kysymykset ovat 

olennainen osa lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuutta. Näkemys us-

konnonopetuksesta identiteetin sekä kasvamisen osana kuuluu antropolo-

gisen perustelun alueeseen. 

4.  Yhteiskunnallinen perustelu korostaa uskonnonopetuksen kansalaiskasva-

tuksen velvollisuutta. Oppilaat oppivat uskonnonopetuksen myötä toimi-

maan yhteiskunnan jäseninä. 

5.  Eettisten perustelujen mukaan eettinen kasvatus on uskonnonopetuksen teh-

tävä. Vaikka eettisiä kysymyksiä käydään läpi muissakin oppiaineissa, on 

tärkeää opettaa myös kristillinen eettinen normisto. 

 

Uskonnonpedagogi Friedrich Schweitzer perustelee koulujen uskonnonopetusta 

ihmisoikeudellisin perustein. Hänen mukaansa YK:n yleiskokouksen vuonna 1989 

hyväksymä lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapselle tulee taata oikeus 

ajattelun, omantunnon ja uskonnon vapauteen.21 Schweitzer avaa myös kasvatuk-

sellista näkemystä lasten uskonnolliselle oikeudelle. Lapsen oikeus uskontoon 

viittaa laajempaan merkitykseen kuin vain koulun uskonnonopetuksen järjestämi-

seen. Sopimus painottaa kasvattajien roolia ja perspektiiviä ymmärtää, että lapset 

tarvitsevat tukea, ohjeistusta ja vahvistusta uskonnollisissa kysymyksissä. 

Schweitzerin mukaan kasvattajilla tulee olla oikea asenne ja ymmärrys uskonnol-

lisuuden merkityksestä lasten ja nuorten elämässä, koska uskonnonopetuksella 

vaikutetaan kasvatettavien persoonaan. Juridisesti määritellyt uskonnonopetuksen 

aspektit ovat Schweitzerin mukaan hyödyttömiä ilman kasvattajan oikeaa asennet-

ta.22 

                                                
21 Schweitzer 2007, 26–28. 
22 Schweitzer 2007, 28. 
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2.2 Uskonnonopetuksen toteutus 

2.2.1 Toteuttamismallit  
Kähkönen esitti Suomessa uskonnonopetuksen asemasta käydyn keskustelun pe-

rusteella kootusti viisi perusmallia, joiden mukaan uskonnonopetus voidaan to-

teuttaa.23 Ensimmäinen malli on, että kouluissa ei järjestetä yhteiskunnan tarjoama 

uskonnonopetusta vaan uskonnolliset yhdyskunnat huolehtivat vapaaehtoisesta 

uskonnonopetuksen järjestämisestä kouluissa. Kyseinen malli voidaan toteuttaa 

kolmella eri tavalla: A) Koulu ei järjestä lainkaan uskonnollis-eettistä opetusta 

mutta uskonnolliset yhdyskunnat saavat järjestää vapaaehtoista opetusta. B) Us-

konnon tilalla opetetaan elämänkatsomustietoa ja aatteiden opetus. Uskontokunnat 

voivat järjestää vapaaehtoista uskonnonopetusta. C) Kaikille yhteinen etiikan ja 

uskontojen historian opetus. Vapaaehtoinen uskonnonopetus on tässäkin vaihto-

ehdossa uskontokuntien tehtävä.24 

Toinen perusmalli perustuu kaikille yhteiseen tunnustuksettomaan uskon-

nonopetukseen. Opetus on tässä mallissa kaikille pakollista objektiivista uskon-

nonopetusta, joka antaa tasapuolisesti tietoa kaikista uskonnoista. Kolmannen 

mallin keskeisin ajatus on, että uskonnonopetus on tunnustuksellista eli uskonto-

kuntasidonnaista. Mallissa on kaksi erilaista toteutustapaa: A) Enemmistön tun-

nustuksellisen uskonnonopetuksen lisäksi järjestetään vähemmistöjen tunnustuk-

sen mukaista opetusta ja uskontokuntaan kuulumattomille uskonnonhistoriaa ja 

siveysoppia. B) Tunnustuksellisen opetuksen lisäksi kaikille yhteistä etiikan ope-

tusta.25 

Neljäs perusmalli on valinnan uskonnonopetus, joka tarkoittaa, että oppi-

laalla on oikeus päättää, osallistuuko hän opetukseen. Viidennessäkin mallissa 

uskonnonopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Opetus voidaan järjestää 

joko opetuksen järjestäjän toimesta tai antaa uskontokuntien hoidettavaksi varsi-

naisen kouluopetuksen ulkopuolella.26 

Uudemmassa uskontopedagogisessa tutkimuksessa Schweitzer on ehdotta-

nut dialogimallia uskonnonopetuksen toteuttamamalliksi. Kyseisessä mallissa 

oppilaat työskentelevät oman uskonnon ryhmissä sekä yhteisissä dialogisissa 

                                                
23 Kähkönen 1976, 242–249. 
24 Kähkönen 1976, 243. 
25 Kähkönen 1976, 244–247. 
26 Kähkönen 1976, 248–249. 
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ryhmissä muihin uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden kanssa. Dialogiryhmissä 

oppilaat jakavat omia kokemuksia ja näkemyksiä.27 

2.2.2 Uskonnonopetuksen toteutus Suomessa 2000-luvulla 
Suomessa astui voimaan vuonna 2003 järjestyksessä toinen uskonnonvapausla-

ki.28 Sen mukana kouluissa annettava uskonnonopetus muuttui oppilaan oman 

uskonnon opetukseksi. Opetusta tulee järjestää edelleen uskonnolliseen enemmis-

töön kuuluvien mukaan. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville järjeste-

tään oman uskonnon opetusta, jos vähintään kolme oppilasta niin toivoo joko 

huoltajan tai lukiossa oppilaan itsensä pyynnöstä.29 Suomen malli on toteuttamis-

tavaltaan lähinnä Kähkösen esittämistä vaihtoehdoista kolmannen mallin A-

kohtaa.30 Se takaa sekä uskonnollisille enemmistölle että vähemmistöille heidän 

oikeutensa oman uskonnon opetukseen. Kallioniemen mukaan vaihtoehto on erin-

omainen, jos katsotaan, että uskonnonopetuksessa on ennen kaikkea kyse siitä, 

että lapsilla ja nuorilla tulisi olla valmiudet oman uskonnollisen identiteettinsä 

työstämiseen.31  

Juha Seppo arvioi nykyistä uskonnonvapauslakia myönteiseen sävyyn. Se-

pon mukaan lain myötä uskonnonopetuksen asema vahvistui ja sen luonne ja ta-

voitteet selkeytyivät. Olennaisena osana uskonnonopetuksessa, lakimuutoksesta 

huolimatta, on oman uskonnon tunteminen, mikä ei kuitenkaan saa sisältää us-

konnon harjoittamista.32 Ubanin mukaan vuoden 2003 uskonnonvapauslain sana-

muodot aiheuttivat hämmennystä,, kun ”tunnustuksen mukainen uskonnonopetus” 

muuttui ”oman uskonnon opetukseksi”. Kouluihin syntyi tunnustuksellisuuteen 

liittyviä myyttejä, jotka eivät olleet ohjeistuksen mukaisia.33 Ubani tarkentaakin, 

että oman uskonnon opetukseen pedagogisin perustein kuuluvat esimerkiksi ruko-

us, virret, Raamatun lukeminen sekä tutustuminen uskonnollisiin toimituksiin.34 

Oppilaita saa myös viedä tutustumaan kirkkoon tai uskontoon liittyvään tilaan ja 

uskonnonopettaja saa halutessaan ilmaista oman mielipiteensä uskonnollisista 

kysymyksistä.35  

                                                
27 Schweitzer 2007, 37. 
28 Seppo 2003, 7. 
29 Seppo 2003, 181–183. 
30 Räsänen 2005, 23; Kallioniemi 2007b, 67. 
31 Kallioniemi 2007b, 67. 
32 Seppo 2003, 183–184. 
33 Ubani 2013, 79.  
34 Ubani 2013, 72. 
35 Ubani 2013, 80–83. 
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2.3 Evankelisluterilainen uskonnonopetus yläkoulun ja lu-
kion opetussuunnitelmissa 
Peruskoulun ja lukion evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen sisällöt ja 

tavoitteet löytyvät valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta ja paikallisista 

opetussuunnitelmista. Opetusministeriön laatima valtakunnallinen 

opetussuunnitelma antaa raamit, joiden pohjalta tulee laatia paikalliset 

opetussuunnitelmat ja päättää, miten opetus toteutetaan. Opettajan tulee 

opetuksessaan noudattaa valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa.36  

Peruskoulun yläluokkien uskonnonopetukseen liittyvät tavoitteet löytyvät 

Peruskoulun opetussuunnitelmasta. Peruskoulun yläluokilla uskonnonopetuksen 

ydintehtävä on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja 

muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Opetuksen tavoitteena on tukea 

oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.37 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa uskonnonopetuksen tavoitteiksi on 

määritelty, että opiskelija perehtyy omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön 

sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. 

Oman uskonnon tuntemisen lisäksi muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista 

lähtökohdista käsin. Opetuksessa uskontoa tulee tarkastella laajasti osana kulttuu-

ria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää. Lukiossa on kolme pakollista 

uskontokurssia ja kaksi syventävää vapaaehtoista kurssia. Opetuksella pyritään 

siihen, että oppilas saavuttaa uskontoja koskevaa kulttuurista lukutaitoa, jonka 

avulla hän voi ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen maailmassa. Ope-

tuksen tavoitteena on myös, että oppilas hallitsee uskonnollisia käsitteitä, tietoja ja 

taitoja, joiden avulla hän osaa ajatella ja analysoida uskontoihin liittyviä kysy-

myksiä sekä ottaa osaa uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviin kes-

kusteluihin. Lukion uskonnonopetuksen aikana oppilaille tulisi karttua taitoja ra-

kentaa, jäsentää ja arvioida omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-

identiteettiään sekä arvostaa eri kulttuurien uskonnollista perintöä. Arvostaminen 

käsittää eri vakaumuksen omaavien ihmisten kunnioittamisen sekä toimimisen 

monikulttuurisissa yhteiskunnissa. Näiden lisäksi oppilaan tulee kyetä ymmärtä-

mään henkilökohtaisen vastuun merkitys, tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen 

taustalla vaikuttavat arvot sekä hankkia itsenäisesti tietoa uskonnoista ja kriittises-

ti arvioida sitä.38 

                                                
36 POPS 2004, 8; LOPS 2003, 8.  
37 POPS 2004, 203. 
38 LOPS 2003, 158. 
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2.4 Uskonnonopetuksen tehtävä 
Kallioniemen mukaan opetussuunnitelman tasolla katsomusaineiden opetukseen 

sisältyy yleissivistävä tiedollinen aines ja henkistä kasvua tukeva aines. Tavoitteet 

opetussuunnitelmissa eivät ole vain tiedollisia, sillä opetuksen luonteeseen kuuluu 

sisäänrakennettuna vahva henkisen kasvun, erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden 

elementti. Sen tähden uskonnonopetuksessa on huomioitava, miten koulussa jär-

jestettävä uskonnonopetus ja opettaja vaikuttavat kasvavaan lapseen ja nuoreen. 

Kallioniemelle uskonnollisen yleissivistyksen hankkiminen on prosessi, jonka 

avulla yksilö pystyy orientoitumaan muuttuvassa maailmassa. Yleissivistys us-

konnoista kartuttaa uskonnollisen kulttuurin ja symbolien lukutaitoa. Uskonnolli-

nen lukutaito koostuu merkityksistä, arvoista, uskomuksista ja ajattelutavoista, 

joiden avulla erilaiset ihmiset ymmärtävät toisiaan ja voivat kommunikoida kes-

kenään.39  

 Heimbrock, Scheilke ja Schreiner nimittää uskonnonopetuksen tärkeintä 

päämäärää uskonnolliseksi kompetenssiksi. Käsite viittaa ajatukseen, että uskon-

toon liittyvät opetus- ja oppimisprosessit kuuluvat kokonaisuudessaan ihmisen 

kasvuun ja kehittymiseen. Uskonnolliseen kompetenssiin kuuluu kyky käsitellä 

omaa uskonnollisuuttaan ja sen erilaisia ulottuvuuksia koko elämänhistorian aika-

na. Se tarkoittaa myös kykyä arvostaa toisten erilaisia uskonnollisia käsityksiä ja 

katsomuksia. Uskonnollinen kompetenssi sisältää kyvyn toleranssiin ja toimimi-

seen eettisesti orientoituneella tavalla sekä valmiuden dialogiin uskonnollisissa 

kysymyksissä.40 

2.5 Oppilaiden suhtautuminen uskonnonopetukseen ylä-
koulussa ja lukiossa 
Jaakko Rusama tutki peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaiden oppimistu-

loksia uskonnossa, elämänkatsomustiedossa ja tapakasvatuksessa. Tutkimuksessa 

tutkittiin myös oppilaiden asenteita uskonnonopetusta kohtaan. Oppilaat pitivät 

uskontoa hyödyllisenä mutta eivät erityisen tärkeänä oppiaineena. Mielipiteet sii-

tä, käsitelläänkö uskonnontunneilla mielenkiintoisia aiheita jakaantuivat tutki-

muksessa melko tarkkaan tasan. Uskonnontunneista ylipäätään ilmoitti 49% vas-

tanneista pitävänsä ja 35% piti uskontoa ikävystyttävänä oppiaineena.41 

                                                
39 Kallioniemi 2007a, 43. 
40 Heimbrock, Scheilke & Schreiner 2001, 9. 
41 Rusama 2002, 72. 
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Majaneva tutki pro gradu -tutkielmassaan yhdeksäsluokkalaisten asenteita 

uskonnonopetuksesta. Oppilaista 44,05% suhtautui myönteisesti, 39,29% neutraa-

listi ja 16,67% kielteisesti uskonnonopetukseen koulussa. Tutkimuksen mukaan 

suurimmat vaikuttajat asenteiden taustalla ovat oma näkemys uskonnoista sekä 

uskonnonopettaja.42 Myönteisesti suhtautuvat perustelivat vastaustaan kivoilla 

oppitunneilla, hauskalla opettajalla sekä uskonnontuntien rennolla tunnelmalla ja 

keskustelevalla ilmapiirillä. Kielteisesti uskonnonopetukseen suhtautuvat luon-

nehtivat uskontoa turhaksi ja hyödyttömäksi oppineeksi, koska sillä ei ollut heille 

henkilökohtaista merkitystä vakaumuksen tai tulevaisuuden kannalta.43 

Martti T. Kuikan lukiolaistutkimus vuodelta 1976 osoittaa, että uskontoon 

suhtauduttiin tuolloin varsin negatiivisena oppiaineena, sillä 60,3% vastanneista 

kuvasi uskontoa ikäväksi tai yhdentekeväksi oppiaineeksi. 39,6% koki uskonnon-

opetuksen mielekkäänä. Tytöt pitivät uskontoa mielenkiintoisempana oppiaineena 

kuin pojat. Maaseudun oppilaat arvostivat uskontoa oppiaineena enemmän kuin 

kaupunkilaiset. Koulumenestys korreloi uskonnon kiinnostavuutta eli mitä korke-

ampi keskiarvo, sitä mielenkiintoisempana uskontoa pidettiin.44 

Koskisen uudemman tutkimuksen mukaan lukioikäisistä 41% pitää uskon-

toa pitkästyttävänä oppiaineena. Lukioikäiset eivät pidä uskontoa innostavana 

oppiaineena eikä oppitunneilla käsitellä oppilaiden toivomia aiheita. Tästä huoli-

matta lukiolaiset eivät poistaisi uskontoa kouluopetuksesta.45 

3. Oppiminen ja opettaminen 

3.1 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys  
Näkemys oppimisesta on painottunut 2000-luvulla konstruktivistiseen sekä sosio-

konstruktivistiseen käsitykseen oppimisesta.46 Konstruktivistisen oppimiskäsityk-

sen perustana on ajatus, että oppiminen on tietojen käsittelyn prosessi, jossa ihmi-

nen valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisempien tietojensa ja omien tavoit-

teidensa perusteella. Oppimisprosessi alkaa aistien havainnoinneista, joista oppija 

valikoi informaatiota aiemmin opitun perusteella. Oppija käsittelee aktiivisesti 

saamaansa uutta tietoa ja liittää sitä aiemmin opittuihin tietoihin ja näkemyksiin.47  

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys on yksi konstruktivististen näkemys-

                                                
42 Majaneva 2013, 56–57. 
43 Majaneva 2013, 59–64. 
44 Kuikka 1979, 73–75. 
45 Koskinen 2013, 42, 80. 
46 Kauppila 2000, 9. 
47 Kauppila 2000, 37–39. 
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ten suuntaus. Näkemyksen mukaan tieto rakentuu sosiaalisesti. Oppiminen raken-

tuu oppijan aktiivisena ajatustyönä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppimi-

nen on sosiokonstruktivistisen näkemyksen mukaan yksilöllinen ja yhteisöllinen 

tietojen ja taitojen rakennusprosessi. Aiemmat tiedot ohjaavat oppijan uuden tie-

don hankintaa ja uusi tieto, joko vahvistaa aiemmin opittua, muuttaa aiemmin 

opittua tai se hylätään kokonaan. Yksilön kognitiiviset prosessit korostuvat, sillä 

oppimisessa yksilö luo tiedolle oman sisäisen merkityksen sisäisen ja ulkoisen 

vuorovaikutuksellisen pohdinnan kautta. Sosiokonstruktivismissa korostuvat vuo-

rovaikutus ja sosiokulttuurinen näkemys. Oppiminen on sidottu yksilöä ympäröi-

vään kulttuuriin ja instituutioihin. Sosiokulttuurisen näkemyksen ydinajatus on, 

että tiedonmuodostus ja oppiminen ovat pohjimmiltaan sosiaalisia ilmiöitä eikä 

niitä voi tarkastella erillään sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta kehyk-

sestä.48 

3.2 Opetustapahtuman perustekijät 
Opetuksen tutkimuksessa on käytetty didaktista kolmiota opetustapahtuman pe-

rustekijöiden kuvaamisessa. Kolmion kärjet muodostavat opettaja, oppilas sekä 

oppiaines. Kolmio on yksinkertaistettu pelkistys siitä, mitkä tekijät opetustapah-

tumassa on vähintään oltava. Kansasen mukaan didaktinen kolmio havainnollistaa 

hyvin sen, että kaikki kolmion osat ovat tasavertaisia eikä mitään nosteta ensisijai-

seksi. Painotukset ovat mahdollisia, kun otetaan jokin kulma lähtökohdaksi ja 

tarkastellaan sen suhdetta muihin kulmiin.49 

 Sekä oppilas että opettaja luovat suhteen oppiaineen sisältöön. Oppilaan ja 

oppiaineksen kohtaaminen on opiskelun ja oppimisen ydin, koska oppiaines on 

oppilaan opiskelun kohde. Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta oppimaan op-

piainesta. Opettajan tulee sen tähden osata ja hallita oppiaines eli olla pedagogi-

nen asiantuntija. Pedagoginen asiantuntijuus tarkoittaa, että opettaja osaa ja hallit-

see oppiaineksen sisällön lisäksi didaktiikan eli opettamisen perustaidot. Opetta-

jan ja oppilaan välillä sen sijaan vaikuttaa pedagoginen suhde, millä tarkoitetaan 

sitä inhimillistä vuorovaikutusta, joka opetustilanteissa syntyy.50  

Didaktinen suhde muodostuu oppilaan suhteesta opiskeltavaan sisältöön 

opettajan oppimiseen tähtäävän ohjaamisen tuloksena. Kansanen korostaa, että 

olennaisinta on, että oppiminen syntyy oppilaan oman toiminnan tuloksena. Toi-

                                                
48 Tynjälä 1999, 44. 
49 Kansanen 2004, 70–71. 
50 Kansanen 2004, 72–75. 
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sin sanoen oppilas opiskelee pedagogisessa suhteessa, ja kun opettaja ohjaa tätä 

toimintaa opetuksen tavoitteiden mukaisesti, syntyy oppilaan aktiivisen toiminnan 

tuloksena oppimista.51 

 
Kuvio 1. Didaktinen kolmio (Kansanen 2004, 80.) 
 

Opetus- ja oppimisprosessien yhteydessä on alettu kiinnittää enemmän huomiota 

myös oppimisympäristöihin.52 Oppimisympäristö luo opiskelulle ja oppimiselle 

puitteet fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden 

muodostaman kokonaisuuden kautta. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat koulura-

kennus, oppimisvälineet ja oppimateriaalit sekä rakennettu ympäristö ja luonto. 

Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö muodostuvat yksittäisen oppilaan kognitiivi-

sista ja emotionaalisista tekijöistä sekä vuorovaikutuksesta ja ihmissuhteista. Op-

pimisympäristö vaikuttaa opetustapahtuman perustekijöihin, oppilaaseen, opetta-

jaan ja oppiainekseen, ja sitä myötä oppilaiden kasvuun ja oppimiseen.53 

3.3 Aktivoiva ja yhteisöllinen opetus 
Opetus on kahden yksilön intentionaalista toimintaa, jossa toisen tavoitteena on 

oppia ja toisen tavoitteena on auttaa oppijaa oppimisessa. Opetuksessa opettaja ja 

oppija toimivat yhdessä tavoitteellisesti edistääkseen oppijan oppimista.54 Opet-

taminen on opettajan aktiivista toimintaa ja oppiminen on oppilaan aktiivista toi-

                                                
51 Kansanen 2004, 80–81. 
52 Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005, 18. 
53 POPS 2004, 16. 
54 Hellström 2008, 202. 
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mintaa. Opetusprosessin tarkoituksena on saada opettaja ja oppilas toimimaan 

mahdollisimman hyvin yhdessä.55 

 Opetus on koulun kasvatuksen keino.56 Opettamalla opettaja auttaa oppilaita 

saavuttamaan opetussuunnitelmissa määritellyt tavoitteet ohjaamalla heidän opis-

keluaan.57 Opetuksen perustana toimii vallitseva oppimiskäsitys.58 Konstruktivis-

tisen oppimiskäsityksen periaate on, että oppiminen nähdään oppijan aktiivisena 

toimintana. Oppija ei ole kasvatuksen kohde vaan aktiivinen tekijä eli subjekti.59 

Lonkan mukaan opetuksen tehtävänä on mahdollistaa oppijalle tilaisuus toimia 

aktiivisena tiedon käsittelijänä ja tuottajana. Tällaista opetusta Lonka kutsuu akti-

voivaksi opetukseksi. Aktivoivan opetuksen periaate on, että opettaja toimii työn 

ohjaajana ja aktivoijana.60  

 Oppilaiden aktivoimisen lisäksi konstruktivistinen ja erityisesti sosiokon-

struktivistinen oppimiskäsitys toivat opetukseen sosiaalisen vuorovaikutuksen eri 

muotojen kuten yhteisöllisen oppimisen periaatteen.61 Hakkarainen, Bollström-

Huttunen, Pyysalo ja Lonka kehittivät yhteisöllisen oppimisen pedagogiikkaan 

liittyen tutkivan oppimisen pedagogisen mallin.62 Tutkivan oppimisen keskeinen 

ajatus on, että koulun tehtävänä ei ole vain lisätä oppilaiden tietomäärää vaan ak-

tivoida heissä innostus uuden oppimiseen. Tutkiva oppiminen painottaa oppilai-

den ajattelutaidon ja ymmärryksen kunnioittamista, oppimisen ja ymmärtämisen 

aktivoimista sekä oppilaiden oppimisen tukemista.63 Tutkiva oppiminen on pro-

sessi, jossa jokainen sen osa on jaettu oppimisyhteisön jäsenten välillä. Lähtökoh-

tana on jokin merkityksellinen ja moniulotteinen aihepiiri, jonka opettaja valitsee 

ja kehittelee yhdessä oppilaiden kanssa. Opettaja ohjaa oppilaat muodostamaan 

aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja luomaan niistä selittäviä työskentelyteorioita. 

Sen jälkeen arvioidaan yhdessä tuotettuja ideoita ja hankitaan uutta tietoa erilaisis-

ta lähteistä. Tämän pohjalta muodostettaan uusia kysymyksiä ja niitä vastaamaan 

uusia työskentelyteorioita, jolloin prosessi syvenee asteittain. Tutkivan oppimisen 

vaihemallin pohjana on tiedon parissa toimiminen yhdessä muiden kanssa. Opet-

                                                
55 Engeström 1994, 62. 
56 Luukkainen 2005, 23. 
57 Hellström 2008, 202. 
58 Hellström 2008, 34. 
59 Luukkainen 2005, 23. 
60 Lonka 1993, 10–12. 
61 Uusikylä & Atjonen 2005, 124, 149. 
62 Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005, 29, 31. 
63 Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005, 13, 17. 
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tajan tehtävänä on ohjata oppilaita ottamaan vastuuta kaikista tutkivan oppimisen 

osista.64 

3.4 Opetusmenetelmät 
Opetusmenetelmät ovat opetuksen toteuttamistapoja, joiden tehtävänä on edistää 

oppijan oppimista.65 Opetusmenetelmät ovat vuorovaikutuksen muotoja, joiden 

avulla opettaja aktivoi oppilaita ja edistää oppimista.66 Erilaisia opetusmenetelmiä 

on paljon mutta opetukseen liittyvässä kirjallisuudessa yksi tavallisimmista tavois-

ta on jakaa opetusmenetelmät kolmeen kategoriaan: opettajakeskeiset menetelmät, 

yksilökeskeiset menetelmät ja yhteistoiminnalliset menetelmät.67 

 Opettajakeskeisille menetelmille on tyypillistä opettajajohtoinen työskente-

ly. Opettajakeskeisiä työtapoja ovat esimerkkisi opettajan luennot ja demonstraa-

tiot. Opettajajohtoisissa yhteisissä harjoituksissa oppilaat tekevät yhteisiä tehtäviä 

tavallisimmin oppimateriaalin ohjaamina. Oppilaskeskeisiin työmuotoihin kuuluu 

yksilöllinen työskentely sekä oppilaiden toteuttamat ryhmätyöt ja esitelmät. Yh-

teistoiminnallisia työmuotoja ovat oppitunnin yhteissuunnittelu, ryhmäkeskustelut 

ja yhteinen resitaatio eli ääneen lukeminen.68 

 Hellströmin mukaan opetusmenetelmiä ei voi arvottaa tehokkuuden suhteen. 

Opettajien tulisi käyttää menetelmiä monipuolisesti ja ymmärtää niiden taustalla 

olevat tavoitteet ja olettamukset.69 Vuorisen mukaan opetusmenetelmän valintaan 

vaikuttavat oppiaineen tavoitteet ja sisältö, opettajan valmiudet sekä ryhmän ja 

yksiön tottumukset. Opetusmenetelmän valitaan vaikuttavat myös motivaatio, 

aika, käytettävissä oleva oppimateriaali ja työvälineet.70  
	   	  

4. Opettajuus	  

4.1 Aikaan sidottu ilmiö 
Opettajuuden määrittäminen ei ole yksiselitteistä.71 Vertasen mukaan opettajuus-

käsite koostuu useista tekijöistä. Opettajuuden tarkastelussa huomion kohteena on 

yksilö, joka työnsä kautta kasvaa ja rakentaa opettajuuttaan elämänkokemuksen ja 

persoonansa avulla. Opettajuus on aina yksilöllinen prosessi, joka koostuu amma-

                                                
64 Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005, 30–31, 74. 
65 Vuorinen 2001, 63. 
66 Hellström 2008, 208. 
67 Uusikylä & Atjonen 2005, 120–121; Hellström 2008, 209–211. 
68 Uusikylä & Atjonen 2005, 120–121; Hellström 2008, 209–211. 
69 Hellström 2008, 213. 
70 Vuorinen 1998, 71. 
71 Luukkainen 2004, 91. 
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tille tyypillisestä toimintatavasta, työn edellyttämästä sosiaalisuudesta ja opettajan 

persoonasta.72 Opettajuus on myös kulttuurisidonnainen käsite. Opettaja toteuttaa 

yhteiskunnan tehtävää oman näkemyksensä mukaisesti. Luukkainen näkeekin 

opettajuuden kaksidimensionaalisena ilmiönä, jossa toisen dimension muodostaa 

yhteiskunnan edellyttämä orientaatio opettajan tehtävään ja toisen opettajan oma 

orientaatio tehtäväänsä. Tiivistämällä opettajuus tarkoittaa siis käsitystä opettajan 

tehtävästä yhteiskunnassa. Tästä syystä opettajuuden sisällöt ja painotukset seu-

raavat aikansa ilmiöitä ja kulttuureita.73 

Vuosikymmenten aikana opettajuus on Suomessa määritelty eri tavoin. 

Luukkainen on tutkinut opettajuuden muutoksia seuraavanlaisesti. 1960-luvulle 

saakka opettaja oli kansankynttilä, joka sosiaalisti oppilaita yhteiskunnan tavoille. 

1970-luvulla opettajuudessa painotettiin hyvää opetustaitoa. 1980-luvun opettajal-

ta vaadittiin ennen kaikkea oman alan asiantuntijuutta, kun puolestaan 1990-

luvulla opettajien odotettiin olevan oman työnsä tutkijoita. 2000-luvulla on koros-

tunut opettajan yhteiskunnallinen merkitys kasvattajana ja vaikuttajana. Luukkai-

sen mukaan 2000-luvulla onkin palattu takaisin ajatukseen opettajasta kansan-

kynttilänä.74  

Vuorikosken, Törmän ja Viskarin mukaan 2000-luvun opettajien odotetaan 

olevan monitaitureita. Opettajien katsotaan olevan yhteiskunnallisia vaikuttajia ja 

uudistuvia tiedon etsijöitä. Opettajan odotetaan olevan innovatiivinen ja ottavan 

joustavasti vastaan uudistukset. Ihmisenä hänen tulee olla emotionaalisesti ja sosi-

aalisesti tasapainoinen ihminen. Opettajan tulee ottaa huomioon oppilaidensa ko-

konaisvaltainen kehitys ja hänen tulee kyetä luomaan oppimisympäristöjä, joissa 

oppilaiden kasvu ja kehitys toteutuvat parhaiten.75 

4.2 Hyvä opettaja 
Opettajat käyttävät yhteiskunnallista valtaa työssään ja sosiaalistavat ihmisiä yh-

teiskuntaan, jota säännellään virallisin ja epävirallisin säädöksin ja normein.76 

Suomessa opetuksen perusarvoista päätetään valtakunnallisesti koululainsäädän-

nön ja valtakunnallisten opetussuunnitelmien kautta. Opettajan tulee toteuttaa 

                                                
72 Vertanen 2002, 95–96, 108–115. 
73 Luukkainen 2004, 91. 
74 Luukkainen 2005, 194. 
75 Vuorikoski, Törmä & Viskari 2003, 17–24, 59. 
76 Vuorikoski, Törmä & Viskari 2003, 18. 
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työssään aina virallista opetussuunnitelmaa mutta hänellä on myös itsenäistä har-

kintavaltaa muun muassa opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa.77 

Uusikylä painottaa, että hyvän opettajan määritelmää on vaikea luoda tar-

kasti. Erilaisille oppilastyypeille sopivat parhaiten erilaiset opettajapersoonalli-

suudet. Opettajan kokeminen hyvänä tai huonona on osaksi subjektiivista. Erilai-

set oppilaat voivat kokea samasta opettajasta hyvin erilaisia tunteita. Hyvä opetta-

ja osaa kohdata oppilaansa erilaisina ihmisinä. Opettajan tulee kohdella oppilai-

taan tasavertaisesti ja ottaa jokainen huomioon yksilönä. Opettajalla ei saa olla 

oppilaiden sukupuoleen tai älykkyyteen perustuvia ennakkoluuloja. Kun oppilas 

kokee, että opettaja kohtelee häntä hyvin, parhaimmillaan se lisää opiskelumoti-

vaatiota sekä oppiaineen kiinnostavuutta.78 

Koska oppilaat oppivat eri tavalla, hyvä opettaja osaa mukauttaa opetustaan 

kunkin oppilaan tarpeen mukaan. Hyvällä opettajalla on hyvät opetustaidot eli hän 

hallitsee sekä oppiaineksen että opetusmenetelmät. Hyvä opettaja osaa olla sa-

maan aikaan vaativa ja huumorintajuinen, johdonmukainen ja luova. Oppitunneil-

la opettaja osaa pitää yllä opiskelurauhaa ja myönteistä luokkahenkeä. Opettajan 

innostus opettamisesta ja opetettavasta aiheesta tarttuu myös oppilaisiin. Opetta-

jan tulee antaa oppilaille rehellistä palautetta ja uskoa heidän kykyihinsä oppia.79 

4.3 Uskonnonopettajan työnkuva ja ammattitaidon osa-
alueet 
Kallioniemen mukaan uskonnonopettajana toimiminen koulussa on pitkälti eettis-

tä työtä, jonka vaikutukset näkyvät vielä vuosikymmenien jälkeen.80 Uskonnon-

opettajan sidos eettisyyteen johtuu yhtäältä siitä, että eettinen aines uskonnonopet-

tajan ammatissa on vahva jo oppiaineen luonteen vuoksi ja toisaalta siitä, että 

etiikka on osa uskonnonopettajan tiedollista asiantuntijuutta. Eettisyys uskonnossa 

korostuu, koska oppiaines sisältää elementtejä, jotka liittyvät kasvavien lasten ja 

nuorten kehittyvään identiteettiin ja sen muotoutumiseen.81 Kallioniemi näkee 

eettisyyden lisäksi uskonnonopettajan profession keskeisimpänä piirteenä kulttuu-

risen sivistystyön eteenpäin viemisen ja korostaa, että uskonnonopettajan tärkein 

työväline on hänen oma persoonallisuutensa. Uskonnonopettaja välittää persoo-

nallisuutensa kautta inhimillistä kiinnostusta ja hyväksyntää oppilaitaan kohtaan 

                                                
77 Uusikylä 2006, 38–42. 
78 Uusikylä 2006, 57, 83–85. 
79 Uusikylä 2006, 85–88. 
80 Kallioniemi 2007a, 42. 
81 Kallioniemi 2007a, 49. 
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ja avaa heille uskontojen, katsomusten, kulttuuriperinnön ja arvojen sekä moraalin 

monisäikeisen maailman.82 

 Ubani (2013) ryhmitteli uskonnonopettajan työn kannalta tarpeelliset tiedot, 

taidot ja asenteet viiteen kompetenssialueeseen: vuorovaikutustaidot, oppilaantun-

temus, metakognitio, pedagoginen osaaminen ja oppiainespesifi osaaminen.83  

1.  Hyvät vuorovaikutustaidot pitävät sisällään riittävän esiintymistaidon ja ar-

tikulaation.  

2.  Oppilaantuntemus on tärkeää, jotta oppilaiden kannalta merkittäviä ja arko-

jakin aiheita voidaan nostaa esille suhteessa heidän kehitystasoonsa sekä 

ryhmädynamiikan vaiheeseen. Oppilaantuntemus ja tilannetaju vuorovai-

kutustilanteissa auttavat opettajaa toimimaan oppitunneilla myös työsken-

telyn suhteen ja tarvittaessa muuttamaan toimintatapaansa. 

3.  Uskonnonopettaja tarvitsee myös metakognitiivisia taitoja, mikä tarkoittaa, 

että opettajan tulee olla tietoinen omasta toiminnastaan. Uskonnonopetta-

jan on tärkeää tiedostaa omaa työtään ohjaavat periaatteet, arvot ja oman 

vakaumuksen lähtökohdat. Lisäksi opettajalla tulee olla käsitys uskonnon-

opetuksesta ja sen tavoitteista, ja hänen on pystyttävä kontrolloimaan ope-

tustilanteita pysyäkseen opetussuunnitelmassa.  

4.  Pedagoginen osaaminen kattaa teoreettisen ja käytännöllisen tiedon ja tai-

don. Opettaja muovaa aktiivisesti opetustaan sekä käyttöteorian että kasva-

tuksen teorioiden kautta. Uskonnonopetuksessa erityisesti monipuolisten 

menetelmien käyttö on tärkeää. Uskonnonopettajan pedagogiseen osaami-

seen kuuluu erilaisten työtapojen käyttö oppilasryhmien ja käsiteltävän 

asian mukaan. Opetushetkellä opettaja tiedostaa eri kasvatustieteellisten 

teorioiden edut ja haitat kasvatustapahtuman kannalta. 

5.  Oppiainespesifiosaaminen on ennen kaikkea oppiaineen hallintaa. Uskon-

nonopetuksessa oppiainekohtaiset osaamisalueet voidaan jakaa kolmeen 

osaan. Teologis-uskontotieteellinen osaaminen pitää sisällään opettajan 

asiantuntijuuden oppiaineen sisältöjä kohtaan. Opettajan tulee hallita us-

konnon peruskäsitteistö, keskeiset piirteet sisällöistä ja tarvittaessa kyvyn 

etsiä lisää tietoa oikeista lähteistä. Toinen oppiainekohtainen osaamisalue 

on uskonnonopettajan psykologinen osaaminen, joka sisältää uskonnon-

opetukseen liittyvien psyykkisten prosessien tuntemusta. Uskontotunnilla 

                                                
82 Kallioniemi 2007a, 50–51. 
83 Ubani 2013, 178–182. 
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oppilas suhteuttaa omaa näkemystään uskonnoista käsiteltäviin asioihin. 

Uskonnonopettajan tulee olla tietoinen taustatekijöistä opetusta tulkites-

saan, sillä oppilaiden persoonallisuuden ja kognitiivisen ajattelun vaiheet 

tulevat usein oppitunneilla näkyviin. Kolmas oppiainespesifi alue on kon-

tekstitietoisuus. Uskonnonopettaja hahmottaa uskonnon roolin ja muutok-

set ympäröivässä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kansainvälisessä politii-

kassa. Kontekstitietoinen uskonnonopettaja on selvillä monikulttuurisuu-

den muutoksista, uskontojen näkymisestä tiedotusvälineissä sekä osaa pi-

tää kirkon ja koulun uskontokasvatuksen erillään. Kontekstitietoisuuden 

käytännön seuraukset näkyvät muun muassa siinä, että uskonnonopettaja 

osaa avata ajankohtaistenkin konfliktien uskonnolliset juuret ja yhteydet 

oppilailleen.84 

 

Räsäsen tutkimuksen mukaan Suomessa uskonnonopettajan ammattitaitoa pide-

tään arvossa. Tutkimuksen mukaan uskonnonopettajan tärkein tehtävä on kannus-

taa itsenäiseen ajatteluun, mikä mielletään herkemmin uskonnonopettajien kuin 

muiden opettajien ammattitaitoon. Tiedon jakaminen, oppilaiden kuunteleminen 

ja keskustelu heidän kanssaan ovat suomalaisten mielestä toiseksi tärkeimmät 

uskonnonopettajan tehtävät. Uskonnonopettajan ammattikuvaan liitettiin myös 

opastaminen tärkeissä elämänkysymyksissä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset 

odottavat vähiten uskonnonopettajan olevan terapeutti tai uskonkysymysten ja 

uskonnollisen perinteen auktoriteetti.85 

5. Opettajaherkkyys uskonnonopetuksessa 

5.1 Määrittely ja varhaisimmat tutkimukset 
Opettajaherkkyys esiintyy käsitteenä monissa uskonnonopetusta ja uskonnonopet-

tajaa käsittelevissä teksteissä ja tutkimuksissa.86 Ajatus uskonnonopetuksen opet-

tajaherkkyydestä nousee esille jo Martti Haavion (1897-1966) tuotannosta. Haa-

vio oli suomalaisen uskonnonpedagogiikan keskeinen vaikuttaja ja asiantuntija 

1960-luvun puoliväliin saakka. Haavion mukaan uskonnonopettajan persoonalli-

nen kokonaisnäkemys on uskontotuntien kantava voima. Uskonnonopettaja on 

Jumalan sanan elävä todistaja. Jumalasta todistaminen on yhteydessä opettajan 

persoonaan, jonka avulla hän osoittaa kristillistä rakkautta oppilaitaan kohtaan. 
                                                
84 Ubani 2013, 178–182. 
85 Räsänen 2006, 111. 
86 Räsänen 2006, 38. 
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Haavio ei itse käyttänyt opettajaherkkyys-sanaa mutta hän korosti uskonnonopet-

tajan persoonan ainutlaatuisuutta ja merkityksellisyyttä.87 

Sysiharju tutki eri oppiaineiden opettajaherkkyyttä. Opettajaherkkyydellä 

hän tarkoitti sitä, miten suuret mahdollisuudet opettajalla ja hänen henkilökohtai-

sella opetustavallaan on vaikuttaa oppilaiden kiinnostukseen oppiainetta kohtaan. 

Tutkimustulosten mukaan uskonto, kotitalous, terveysoppi ja äidinkieli osoittau-

tuivat opettajaherkiksi oppiaineiksi.88 Tamminen ja Vesa ovat Sysiharjun kanssa 

samaa mieltä siitä, että uskonto on opettajaherkkä oppiaine. Heidän mukaansa 

uskonnonopettajan asenteet tarttuvat oppilaaseen herkästi. Tamminen ja Vesa ko-

rostivat, että uskonnonopettajan tulee olla oma itsensä mutta samalla häneltä edel-

lytetään, että hän elämässään toteuttaa sitä mitä opettaa.89  

5.2 Uskonnossa opettajan rooli on merkittävä 
Uudemmassa tutkimuksessa Räsänen ja Ubani toteavat, että uskonto on opettaja-

herkkä oppiaine. Ubanin mukaan opettajaherkkyys tarkoittaa, että uskonnonope-

tus voi käytännössä vaihdella oleellisesti laadullisesti ja toteutukseltaan. Vaihtelu 

johtuu uskonnon taustalla vaikuttavista tekijöistä. Ubani toteaa, että osa taustate-

kijöistä liittyy uskontoon ilmiönä ja uskonnonopettajan persoonaan sekä asiantun-

tijuuteen.90 Räsäsen tutkimuksen mukaan opettajaherkkyys tarkoittaa, että uskon-

nonopettajalla on mahdollisuus vaikuttaa ammattitaitonsa kautta oppilaiden kiin-

nostukseen oppiainetta kohtaan.91 

 Majanevan tutkimus yhdeksäsluokkalaisten asenteista uskontoa kohtaan 

antaa myös viitteitä uskonnon opettajaherkästä luonteesta, vaikkei tutkija itse sitä 

mainitsekaan. Tutkimukseen osallistuneista 38,10% vastasi opettajan vaikuttavan 

eniten mielipiteeseen uskonnonopetuksesta. Vain oma henkilökohtainen vakau-

mus vaikutti muutaman prosentin enemmän.92 

 Katja Karhu tutki pro gradu -tutkielmassaan mielekästä uskonnon oppimista 

lukiossa. Keskeisimmäksi mielekkään oppimisen kriteeriksi nousi hyvä uskon-

nonopettaja. Sekä opettajan persoona että opetusmenetelmät koettiin merkityksel-

lisiksi. Uskonnonopettajan persoonassa korostui miellyttävyys, henkilökohtainen 

vakaumus, luovuus sekä elämyksellisyys. Suurempi osuus uskonnonopettajaan 

liittyvistä ominaisuuksista tutkimuksessa liittyi uskonnonopettajan toimintatapoi-
                                                
87 Pruuki 2002, 9, 137–140. Ks. Räsänen 2006, 39. 
88 Sysiharju 1970, 48–52. 
89 Tamminen & Vesa 1982, 246. 
90 Ubani 2013, 161. 
91 Räsänen 2006, 112. 
92 Majaneva 2013, 57. 
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hin. Mielekästä oppimista uskonnontunnilla lisäävät keskusteleva ilmapiiri, vaih-

televat työtavat sekä oppilaiden tasapuolinen huomioiminen. Karhu toteaakin, että 

tutkimustulokset vahvistavat käsitystä uskonnon opettajaherkkyydestä.93 
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 22 

6. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen 

6.1 Tutkimustehtävä 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on perehtyä uskonnonopetuksen opettajaherkkyy-

teen yläkoulun ja lukion evankelisluterilaisessa uskonnonopetuksessa. Tutkimus-

tehtävä jakautuu kahteen tutkimuskysymykseen: 

1. Mikä tekee uskonnosta opettajaherkän oppiaineen? 

2.  Miten uskonnonopettajan ammatillisuus vaikuttaa oppilaiden kiinnostuk-

seen uskontoa kohtaan oppiaineena? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on lähestymistavaltaan abduktiivinen eli teo-

rialähtöinen, toinen tutkimuskysymys induktiivinen eli aineistolähtöinen.  

6.2 Tutkimuksen kuvaus ja kohderyhmä 
Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivista tutki-

musta on vaikea määritellä tarkasti, koska sillä ei ole omaa teoriaa, paradigmaa tai 

tutkimusmetodeja.94 Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat muun 

muassa, että ihmistä pidetään tiedon keruun instrumenttina, kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti ja aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja.95 

 Uskonnonpedagogisessa tutkimuksessa on todettu, että uskonto on opettaja-

herkkä oppiaine.96 Aikaisemmissa tutkimuksissa uskonnonopettajan on todettu 

vaikuttavan ainakin mielekkään oppimiskokemuksen syntymiseen97, henkilökoh-

taiseen asenteeseen98 ja mielipiteeseen uskonnoista99 sekä oppiaineen kiinnosta-

vuuteen100. Räsänen toteaa, että uskonnonopetukseen liitettyä opettajaherkkyyden 

käsitettä on empiirisesti todennettu vähän.101 Tämän tutkimuksen ensimmäisenä 

tutkimustehtävänä onkin laadullisin tutkimusmenetelmin todeta, mikä tekee us-

konnosta opettajaherkän oppiaineen. 

Tutkimukset peruskoulun päättöluokilta ja lukiosta osoittavat, että noin puo-

let oppilaista kokee uskonnon neutraalina tai negatiivisena oppiaineena.102 Us-

konnossa opettajalla on keskeinen rooli siinä, millaisena oppilaat oppiaineen ko-

kevat.103 Toinen tämän tutkimuksen tehtävä on selvittää, mitkä tekijät uskonnon-

                                                
94 Metsämuuronen 2006, 83. 
95 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 164. 
96 Sysiharju 1970, 48; Räsänen 2006, 112; Karhu 2011, 64–69. 
97 Karhu 2011, 64–69. 
98 Majaneva 2013, 57. 
99 Kallioniemi 2000, 67. 
100 Räsänen 2006, 112. 
101 Räsänen 2006, 111. 
102 Rusama 2002, 72; Majaneva 2013, 56–57; Koskinen 2013, 42, 80. 
103 Räsänen 2006, 38; Majaneva 2013, 57. 
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opettajan ammatillisuudessa vaikuttavat oppilaiden kiinnostukseen uskontoa koh-

taan oppiaineena. 

Tutkimuksen kohderyhmäksi olen valinnut lukiossa evankelisluterilaiseen 

uskonnonopetukseen osallistuvat oppilaat. Metsämuurosen mukaan laadullinen 

tutkimus soveltuu erityisen hyvin tutkimukseen silloin, kun tutkimuksen kohteena 

ovat tiettyyn tapahtumaan osallistuneiden yksityisten toimijoiden merkitysraken-

teet.104 Lukiossa opiskelevilla on ensikäden kokemuksellista tietoa yhtäältä siitä, 

mikä uskonnosta tekee heidän mielestään opettajaherkän ja toisaalta siitä, miten 

uskonnonopettaja vaikuttaa heidän kiinnostukseensa uskontoa kohtaan oppiainee-

na. 

Tutkimukseen osallistuneita oli kahdeksantoista ja he olivat iältään 17–18-

vuotiaita. Informantit valikoituivat sattumanvaraisesti neljän eri yhteyshenkilön 

kautta. Yhteyshenkilöinä toimivat aiemmin tuntemani henkilöt. Kohteen valita 

vaikuttaa siihen, miten tulokset ovat siirrettävissä toisiin samanlaisiin tilantei-

siin.105 Tästä syystä halusin koota kohderyhmän jäsenet mahdollisimman eri puo-

lilta Suomea. Lisäksi oli tärkeää saada informantteja eri lukioista, koska tutkimus-

tehtävä liittyi heidän kokemuksiinsa uskonnonopetuksesta ja uskonnonopettajasta. 

Eri lukioiden oppilaat mahdollistavat sen, että heidän vastauksissaan on näkökul-

mia eri uskonnonopettajista. Kohderyhmä muodostui lukiolaisista Varsinais-

Suomesta, Pohjois-Suomesta, Hämeestä sekä Itä-Suomesta kaikkiaan kuudesta eri 

lukiosta. Informanteista seitsemän oli poikaa ja yksitoista tyttöä. Jokaisella oli 

kokemusta kolmesta tai neljästä uskonnon aineenopettajasta. 

6.3 Aineiston kerääminen 
Laadullisen tutkimuksen yksi tyypillisimmistä aineistonkeruumenetelmistä on 

haastattelu.106 Haastattelu toimii tutkijan välineenä selvittää haastateltavan ajatuk-

sia, käsityksiä, kokemuksia ja tunteita.107 Laadullisena metodina haastattelun 

avulla tutkimukseen saadaan syvyyttä. Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan sisältä 

käsin ja haastattelun avulla pyritään pääsemään lähelle haastateltavien yksilöllisiä 

ajatuksia ja kokemuksia. Haastateltavien esittämät faktat ovat subjektiivisia sekä 

erityisiä että ainutlaatuisia heidän kokemuksissaan.108 Tässä tutkimuksessa lähtö-

kohtana oli selvittää lukiossa opiskelevien kokemusten ja käsityksien kautta, mikä 

                                                
104 Metsämuuronen 2006, 88. 
105 Syrjälä 1994, 23. 
106 Metsämuuronen 2006, 88. 
107 Hirsjärvi & Hurme 2009, 41. 
108 Cohen, Manion & Morrison 2001, 272. 
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tekee uskonnosta opettajaherkän oppiaineen ja miten opettaja vaikuttaa oppiai-

neen kiinnostavuuteen. Tutkimustehtävä vaikutti tutkimusmetodin valintaan. 

Haastattelu oli sopiva aineistonkeruutapa siksikin, että aiempaa tutkimusta aihees-

ta on hyvin vähän. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara toteavat, että haastattelu sopii 

menetelmäksi silloin, kun aiheena on aiemmin vähän kartoitettu alue.109 Tutki-

musmetodina haastattelu on systemaattista tiedonkeruuta, jonka avulla pyritään 

saamaan luotettavia ja päteviä tietoja.110  

Haastattelutyypiksi valitsin puolistrukturoidun haastattelun, jota kutsutaan 

teemahaastatteluksi. Jo ennen haastattelutyypin valintaa olin tutustunut tutkimus-

aiheeseeni siihen liittyvän kirjallisuuden kautta. Minulle oli välittynyt aiheesta 

erilaisia osia, rakenteita ja kokonaisuuksia. Näiden pohjalta laadin haastattelurun-

gon, joka eteni ilmiötä kuvaavien teemojen mukaisesti. Teemahaastattelun piir-

teenä on, että haastattelu etenee yksityiskohtaisten kysymysten sijaan keskeisten 

teemojen varassa.111 

Testasin haastattelurunkoa kahdesti, jonka jälkeen muokkasin kysymyksiä 

henkilökohtaisemmiksi, jolloin niihin oli selvästi helpompi vastata omista koke-

muksista käsin. Teemahaastattelun vahvuutena on, että se vapauttaa haastattelun 

tutkijan näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin.112 Kun muokkasin ky-

symyksiä muotoon ”Mikä sinun mielestä..”, se antoi tutkittavalle paremman mah-

dollisuuden kuvailla omia kokemuksia ja näkemyksiä. Käyttämäni haastattelurun-

ko löytyy tutkimuksen liitteenä. 

Haastattelut tein lokakuussa 2014 neljällä eri paikkakunnalla. Haastattelut 

olivat kestoltaan 13-30 minuuttia. Kahdella paikkakunnalla haastattelupaikkana 

toimi kahvila. Toisessa näistä tila oli jokseenkin meluisa, mikä haittasi haastatte-

lujen jouhevuutta verrattuna muihin haastatteluihin. Minulle selvisi vasta haastat-

telujen jälkeen, että kyseisellä paikkakunnalla oli myös sinä päivänä avattu uusi 

kauppakeskus, johon haastateltavat olivat haastattelujen jälkeen menossa. Kahteen 

haastateltavaan tämä vaikutti selvästi, mikä näkyy haastattelun kestossa sekä vas-

tausten lyhyydessä. Yhdellä paikkakunnalla haastattelut tein lukiorakennuksessa. 

Tähän pyysin lupaa koulun rehtorilta ja uskonnonopettajalta. Neljänneksi haastat-

telupaikaksi muodostui seurakunnan nuortentila, johon haastateltavien oli helppo 

tulla, koska se sijaitsi lähellä heidän lukiotaan. Tähän olin saanut luvan seurakun-

                                                
109 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 205. 
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nan vastaavalta papilta. Haastatteluja vertaillessa tila ei ole muodostunut vaikutta-

vaksi tekijäksi, sillä haastattelut ovat kestoltaan lähellä toisiaan, lukuun ottamatta 

niitä kahta jo erikseen mainittua. Kaksi haastattelujen tuottamaa aineistoa jätin 

tutkimuksen ulkopuolelle, koska minulle selvisi vasta haastattelutilanteessa, että 

haastateltavat osallistuvat ortodoksiseen uskonnonopetukseen. Minun ja yhteys-

henkilön välillä oli tässä kohtaa ollut informaatiokatkos.  

Kaikki haastattelut etenivät samojen teemojen mukaan. Yksi haastattelun 

suurimpia etuja on, että se auttaa haastattelijaa löytämään haastatellun käyttämille 

käsitteille mahdollisimman oikean tulkinnan. Haastattelija voi myös tarvittaessa 

pyytää tarkennusta varmistaakseen ymmärtäneensä haastateltavan luoman merki-

tyksen.113 Haastattelujen aikana osa vastasi kysymyksiin heti suoraan ja avoimes-

ti, osa taas lyhyesti. Lyhyesti vastanneille esitin tarkentavia lisäkysymyksiä. Ilma-

piiri haastattelujen aikana oli rento. Osaa haastateltavista selvästi jännitti aluksi 

mutta melko nopeasti tilanne normalisoitui heidänkin kanssaan. Siihen auttoivat 

luultavimmin haastattelukysymykset, jotka olin muotoillut henkilökohtaisiksi ja 

helposti vastattaviksi. 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara kritisoivat haastatteluaineistoa sen konteksti- 

ja tilannesidonnaisuudesta. Tutkittavat saattavat puhua haastattelutilanteessa toisin 

kuin jossakin muussa tilanteessa tai antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia.114 Tä-

män ongelman pyrin minimoimaan aineiston riittävyydellä ja luomalla haastatte-

lutilanteista mahdollisimman rentoja. Aineiston riittävyydellä varmistin, että sain 

kerättyä mahdollisimman kattavasti tietoa tutkimusaiheestani. En ollut ennalta 

päättänyt haastattelujen määrää vaan haastattelin niin kauan, kunnes haastattelut 

eivät tuottaneet enää olennaista uutta tietoa. Tutkimuskirjallisuudessa ilmiö tunne-

taan nimellä saturaatio eli kyllääntyminen.115 Rento haastattelutilanne vaikutti 

puolestaan siihen, että haastateltavat eivät arkailleet vastata hyvin suoraan ja 

avoimesti haastattelukysymyksiin.  

Haastattelujen jälkeen litteroin nauhoittamani keskustelut tekstiksi. Litteroi-

tuja sivuja kertyi viisikymmentäneljä. 

6.4 Aineiston analyysi 
Tutkimukseni aineiston analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Sisällön-

analyysia pidetään laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä. Sen avulla 

                                                
113 Eskola & Suoranta 1998, 86. 
114 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 206–207. 
115 Hirsjärvi & Hurme 2000, 60. 
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voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti.116 Analyysilla 

luodaan selkeyttä aineistoon, jotta sen perusteella voidaan tehdään johtopäätöksiä 

tutkittavasta aiheesta.117. Sisällönanalyysissa on kyse merkityksien etsimisestä 

tekstissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aineistolta kysytään tutkimusteh-

tävän mukaisia kysymyksiä.118 Tein sisällönanalyysin kaksi kertaa, koska tutki-

mustehtäväni oli jaettu kahteen eri tutkimuskysymykseen.  

 Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla käytin abduktiivista sisällön-

analyysia. Abduktiivisen eli teoriaohjaavan sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe 

on edetä aineistolähtöisesti, mikä tarkoittaa, että aineistosta etsitään analyysiyksi-

köitä tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Analyysiyksiöt 

eivät ole etukäteen harkittuja.119 Luin aineistoa läpi erottamalla ja merkitsemällä 

sieltä asiat, jotka viittaavat siihen, mikä tekee uskonnosta opettajaherkän oppiai-

neen. Tässä vaiheessa koin haastavana purkaa läpi kuuttatoista eri paperinippua, 

jolloin jäsensin litteroinnit uudelleen. Koska haastattelut olivat edenneet samoissa 

teemoissa, jäsensin ne siten, että jokaisen haastateltavan vastaus oli allekkain tie-

tyn teeman alla. Tämä helpotti huomattavasti tässä vaiheessa aineiston koodaa-

mista. En silti unohtanut haastatteluja kokonaisuudessaan ja tiedostin, että pelkis-

tyksiä eri aiheista löytyy muualtakin kuin kyseisen teeman alta. Analyysiteknii-

kaksi valikoitui tämän myötä teemoittelu. Tuomen ja Sarajärven mukaan teemoit-

telussa painottuu erityisesti se, mitä kustakin teemasta on sanottu.120 

 Kävin läpi aineistoa alleviivaamalla värikynillä aineistosta pelkistettyjä il-

mauksia, jotka liittyivät siihen, mikä tekee uskonnosta opettajaherkän oppiaineen. 

Poimin alleviivatut ilmaukset erilliseen Word-tiedostoon. Tämän jälkeen kluste-

roin eli ryhmittelin aineistosta koodaamani pelkistykset erilaisiksi ryhmiksi ja 

luokiksi samankaltaisuuksien ja erovaisuuksien perustella. Tätä olin tehnyt jo al-

leviivausvaiheessa eri väreillä mutta kävin ne vielä uudelleen läpi. Annoin näille 

ryhmille ja luokille yhteisiä nimittäjiä eli käsitteellistin alkuperäisinformaation 

ilmauksia. Vaihetta kutsutaan abstrahoinniksi, jossa erotetaan tutkimustehtävän 

kannalta olennainen tieto ja muodostetaan valikoidun tiedon perusteella teoreetti-

sia käsitteitä.121 Yhdistelin käsitteellistämiäni luokkia, jolloin muodostuivat myös 

pääluokat. Uskonnonopetuksen opettajaherkkyyden selittäviä tekijöitä löytyi nel-

                                                
116 Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, 110. 
117 Hämäläinen 1987, 33. 
118 Tuomi & Sarajärvi 2002, 102, 106. 
119 Tuomi & Sarajärvi 2002, 97. 
120 Tuomi & Sarajärvi 2002, 95. 
121 Tuomi & Sarajärvi 2002, 114. 
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jästä eri pääluokasta: oppiaines, oppilas, opettaja ja oppimisympäristö. Jokainen 

näistä pääluokasta sisältää itsenäisinä osatekijöinä piirteitä, jotka tekevät uskon-

nosta opettajaherkän. Ne toimivat kuitenkin opetustilanteissa vuorovaikutuksessa 

keskenään ja vaikuttavat toisiinsa.  

 Abduktiivisen sisällönanalyysin loppuvaiheessa analyysia ohjaamaan ote-

taan jokin malli tai teoria. Mallin tarkoituksena on avata uusia näkökulmia aineis-

ton tulkintaan. Aineisto liitetään aiemman teorian tai mallin käsitteisiin.122 Aineis-

tosta nousseet pääluokat ovat samat, kuin opetuksen teorian tutkimuksessa opetus-

tapahtumaa kuvaavan didaktisen kolmion.123 Opettajan, oppilaan ja oppiaineksen 

lisäksi tässä tutkimuksessa korostui oppimisympäristön merkitys, jonka olen li-

sännyt didaktisen kolmion neljänneksi kulmaksi. Lisäyksen myötä puhun didakti-

sesta neliöstä. Didaktisen neliön avulla uskonnonopetuksen opettajaherkkyys 

avautuu uudesta näkökulmasta. Sen avulla myös selkeytyy opettajaherkkyyteen 

vaikuttavien tekijöiden välinen vuorovaikutus.  

 Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla sisällönanalyysi oli induktiivinen eli 

aineistolähtöinen. Etsin aineistosta vastauksia siihen, mitkä tekijät uskonnonopet-

tajassa vaikuttavat oppilaiden oppiainetta kohtaan kokemaan kiinnostukseen. Ai-

neiston analyysi eteni samaa kaavaa kuin ensimmäisen kysymyksen kohdalla. 

Induktiivinen sisällönanalyysi on aineistolähtöinen eikä tämän kysymyksen koh-

dalla analyysia ohjannut teoria tai malli. Aineistosta nousseet kategoriat, joilla 

uskonnonopettaja voi haastateltavien mukaan vaikuttaa oppiaineen kiinnostavuu-

teen ovat: opettajan motivaatio, vuorovaikutustaidot, oppilaantuntemus ja tilanne-

herkkyys, oppiainesosaaminen ja pedagoginen asiantuntijuus. 

 Molempien tutkimuskysymyksien taustalla analyysissa vaikutti Sysiharjun 

määritelmä opettajaherkkyydestä. Hänen mukaan opettajaherkkyydessä on kyse 

siitä, miten suuret mahdollisuudet opettajalla on vaikuttaa itsensä ja henkilökoh-

taisen opetustapansa kautta oppilaiden kiinnostukseen oppiaineesta.124 Ensimmäi-

sen tutkimuskysymyksen analysoinnissa ja raportoinnissa on erikseen tarkasteltu 

uskonnonopettajaan persoonaan liitettyjä erityispiirteitä ja opetustapoja. Toisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla, kun näkökulmana opettajaherkkyyteen oli uskon-

nonopettajan vaikutus oppiaineen kiinnostavuuteen, aineiston perusteella uskon-

nonopettajan persoonaa ja opetustapoja ei voinut erottaa toisistaan eivätkä ne ol-

leet ainoat vaikuttavat tekijät. Aineisto vaikutti siihen, että muokkasin toisen tut-
                                                
122 Tuomi & Sarajärvi 2002, 98–99. 
123 Kansanen 2004, 71. 
124 Sysiharju 1970, 48. 
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kimuskysymyksen sanamuotoa ja laajensin näkökulmaa uskonnonopettajan am-

matillisuuteen. Aineistosta oli nähtävissä, että ennen kaikkea uskonnonopettajan 

osaamisella ja ammattitaidolla oli käytännössä merkitystä oppilaiden kiinnostuk-

seen uskonnosta. Uskonnonopettajan persoona ja opetustavat kuuluvat osaksi us-

konnonopettajan ammatillisuutta ja niitä tarkastellaan ammatillisuuden osana.  

Tutkimuksen tulokset olen raportoinut kahdessa pääluvussa: opettajaherk-

kyys uskonnonopetuksessa ja uskonnonopettajan ammatillisuuden vaikutus oppi-

laiden kiinnostukseen uskonnosta.  
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7. Opettajaherkkyys uskonnonopetuksessa 

7.1 Oppiaines luo opettajaherkkyyttä 

7.1.1 Uskonnon oppiaineksen osa-alueet 
Tässä luvussa avataan haastatteluista nousseita näkökulmia uskonnon oppiaineen 

luonteesta. Haastateltavien kuvauksien perusteella uskonnon oppiaines sisältää 

kolme pääkategoriaa: uskontotiedon aines, yleissivistävä aines ja henkiseen kas-

vuun liittyvä aines. 

Uskontotietoon liittyvää ainesta haastateltavat kuvailivat sanoilla ”tietoon 

liittyvä”. Uskontotiedon aines sisältää uskontojen peruskäsitteistön ja keskeiset 

piirteet sisällöstä. Eräs haastateltavista kuvasi tiedollista ainesta sellaiseksi, mikä 

pitää muistaa kokeissa. Aineiston perusteella uskontotiedon aines sisältää kaksi 

alakategoriaa: kristinuskon ja maailmanuskontojen tuntemisen. Uskonnon tiedol-

lisen aineksen jaottelu kristinuskon ja maailmanuskontojen välillä oli aineistossa 

yleistä. Kristinuskoon haastateltavat viittasivat ”omaan uskontoon” perehtymisenä  

ja suurimpiin maailmanuskontoihin ”muina uskontoina”. 
  

Tietää sitten omasta uskonnosta ja kun siinä on niitä muitakin uskontoja, niin niistäkin sit-
ten. (H5) 

 
Kristinuskon eli oman uskonnon tuntemisesta erikseen mainittiin kristinuskon 

historia ja vaikutus suomalaiseen kulttuuriperintöön.  
  

…uskonto kuuluu koko Suomenkin kulttuuriin. Tarkoitan sitä evankelisluterilaista ja sehän 
on tosi vahvasti ollut aina osa Suomea. (H7) 

 
Muilla uskonnoilla tässä yhteydessä tarkoitettaneen suurimpia maailmanuskonto-

ja. Muutamat haastateltavista tarkensivatkin tarkoittavansa nimenomaan maail-

manuskontoja.  

Toisen kategorian muodostaa yleissivistävä aines, joka on luonteeltaan eri-

lainen kuin uskontotiedon aines. Sana yleissivistys esiintyi aineistossa useassa 

kohdassa.  
 
Siinä ei opeteta vain kristillistä vaan kaikkia maailman kirkkoja. Siinä oppii yleissivistystä-
kin paljon. (H2) 

 
Yleissivistävää ainesta voi luonnehtia uskonnolliseksi lukutaidoksi, jonka avulla 

ymmärtää uskonnollisia symboleja ja toimintatapoja. "Yleissivistävä" viittaa sa-

nana siihen, että uskontojen tunteminen kuuluu jokaisen ihmisen perustaitoihin. 

Aineistosta löytyy uskonnolliseen lukutaitoon liittyen mainintoja pukeutumisesta 

ja käyttäytymisestä.  



 30 

 
…siinä oppii niistä muistakin uskonnoista, ja silloin ymmärtää, miksi joku pukeutuu tai 
käyttäytyy tietyllä tavalla. (H9) 
 

Pukeutumiseen liittyen mainittiin esimerkkeinä musliminaisten tapa käyttää hui-

via ja kristittyjen tapa pitää ristiä kaulassa. Uskontojen vaikutusta ihmisen käyt-

täytymiseen avattiin erilaisina tapoina harjoittaa uskontoa, joista esimerkkeinä 

haastateltavat sanoivat erilaiset jumalanpalvelukset sekä hindulaisten jooga. 

Yleissivistys ei ole haastateltavien mukaan vain oppimista koulua ja kokeita var-

ten vaan laajemmin koko elämää varten. Eräs haastateltava korosti, että ilman 

koulun uskonnonopetusta olisi vaikea ymmärtää monia viittauksia mediassa esi-

merkiksi terrorismiin liittyen. Yleissivistävä aines antaa oppilaille välineitä ym-

märtää uskontojen merkitys maailmassa. 

Kolmas uskonnon oppiaineksen kategoria on henkisen kasvun aines. Henki-

seen kasvuun liittyvä aines uskonnossa vaikuttaa oppilaaseen itseensä sekä hänen 

uskonnolliseen identiteettiinsä että tapaan suhtautua erilaisuuteen ja oikeaan ja 

väärään.  
 
Se on tosi paljon tietoa mutta se on myös sellainen juttu. Ja kun kaikki eivät usko mihin-
kään, se on sitten niille varmaan hassua. (H1) 

 
Henkiseen kasvuun liittyvä aines sisältää kolme alakategoriaa: käsitys omasta 

uskonnollisuudesta, suhtautuminen erilaisuuteen ja etiikka.  

Henkiseen kasvuun liittyvä aines vaikuttaa oppilaiden käsityksiin omasta 

uskonnollisuudesta. Haastateltavat sanoivat uskonnossa olevan ainesta, joka on  

”uskoon liittyvä”. Haastateltavien mukaan koulun uskonnonopetus antaa oppilail-

le vaihtoehtoja, mihin uskoa ja mitä pitää totena, ja vaikuttaa siten heidän uskon-

nolliseen identiteettiinsä. 
 
Jos ei koe tätä Suomen evankelisluterilaista omaksi, niin saa muitakin vaihtoehtoja. (H4) 

 
Oppiaines voi vaikuttaa oppilaiden uskonnolliseen vakaumuksen joko synnyttä-

mällä tai syventämällä heidän henkilökohtaista uskoaan.  
  

…jos vaikka ei kehtaa pitää sitä omaa uskoaan kauheasti esillä koulussa, voi sitten käydä 
niillä kursseilla ja oppia niistä asioista kuitenkin siellä. (H13) 

 
Oman uskonnollisuuden lisäksi henkisen kasvun ainekseen kuuluu suhtautuminen 

erilaisuuteen. Eräs haastateltava sanoi uskonnonopetuksen vaikuttaneen hänen 

suhtautumiseensa eri uskontokuntien edustajiin positiivisesti, koska oli oppinut 

paremmin ymmärtämään erilaisuutta. Uskontoihin ja uskonnollisuuteen perehty-
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minen auttaa oppilaita ymmärtämään ja tiedostamaan ihmisten välisiä eroavai-

suuksia, mikä hälventää ennakkoluuloja.  

Kolmas henkiseen kasvuun liittyvä osa-alue on etiikka. Uskonnonopetuksen 

kautta oppii, mikä on oikein ja mikä väärin.  
 

…sen kautta joutuu pohtimaan tietysti myös sitä, mikä on oikein ja väärin elämässä. (H16) 
 
Uskontojen yhteydessä käsiteltävien eettisen kysymysten kautta oppilaat reflek-

toivat omaa elämäänsä eettisyyden näkökulmasta ja muodostavat käsityksiä siitä, 

mikä elämässä on eettisesti hyväksyttävää. 

7.1.2 Uskonnon oppiaineen herkkyys 
Tämän tutkimuksen mukaan uskonnon oppiaines muodostuu kolmesta kategorias-

ta. Samantyyppistä oppiaineksen jaottelua löytyy jo opetussuunnitelman tasolla. 

Kallioniemi toteaa, että uskonnon opetussuunnitelmista on nähtävissä sekä yleis-

sivistävä tiedollinen aines että henkistä kasvua tukeva aines.125 Oppilaiden näkö-

kulmasta tässä tutkimuksessa uskontotiedon aines, yleissivistävä aines ja henkisen 

kasvun aines muodostavat omat kategoriansa uskonnon oppiaineksen sisällä. 

Uskonnon oppiaineksen eri kategoriat eivät ole toisistaan irrallisia vaan vai-

kuttavat toisiinsa ja toimivat vuorovaikutteisesti. Uskontotiedon aines luo op-

piaineksen kokonaisuuteen pohjan. Se sisältää uskontojen käsitteistön ja sisältöjen 

perusainesta, jotka ovat kaikille oppilaille samoja ja pysyviä riippumatta siitä, 

kuinka he niihin suhtautuvat ja miten ne vaikuttavat heihin. Uskontotiedon aines 

vaikuttaa oppilaiden yleissivistykseen kartuttamalla heidän uskonnollista tietä-

mystään sekä antamalla valmiuksia ymmärtää erilaisia uskonnollisia symboleja 

sekä toimintamalleja. Uskontotiedon aines ja yleissivistävä aines vaikuttavat oppi-

laiden henkiseen kasvuun antamalla uskonnollisen käsitteiden ja sisältöjen kautta 

valmiuksia oman uskonnollisuuden tuntemiseen, suhtautumiseen erilaisuuteen 

sekä eettisyyteen. Yleissivistävä aines ja henkisen kasvun aines syventävät kui-

tenkin myös oppilaiden uskontotiedon määrää. Alla olevassa kuviossa on esitetty-

nä uskonnon oppiaineksen osa-alueet ja keskeiset piirteet niiden sisällöistä. Osa-

alueiden välissä olevat nuolet ovat osoittamassa oppiaineksen eri alueiden riippu-

vuussuhteita ja vaikutusta toinen toisiinsa.  

                                                
125 Kallioniemi 2007a, 43. 
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Kuvio 2. Uskonnon oppiaineksen sisältämät osa-alueet  

 
Uskonnon oppiaineksen luonne on omaleimainen. Uskonto oppiaineena poikkeaa 

muista oppiaineista sen sisältämän henkiseen kasvuun liittyvän aineksen vuoksi.  

Uskonnon oppiaineksen luonnetta voi hyvällä syyllä kutsua herkäksi, koska se 

sisältää ainesta, joka vaikuttaa oppilaiden henkiseen kasvuun. Heimbrock, Scheil-

ke ja Schreiner kirjoittavat, että uskontoon liittyvät opetus- ja oppimisprosessit 

kuuluvat ja vaikuttavat kokonaisuudessaan ihmisen kasvuun ja kehittymiseen.126 

Myös Ubani huomauttaa, että uskonnonopetus vaikuttaa oppilaiden asenteisiin ja 

arvoihin, mikä on uskonnon erityispiirre suhteessa muihin oppiaineisiin.127 Oppi-

aineen herkkyys antaa leimansa laajemmin opetustilanteisiin uskonnontunneilla ja 

siihen osallistuviin yksilöihin. Kallioniemi toteaa, että uskonnonopetuksessa pitää 

aina ottaa huomioon, miten opetus vaikuttaa kasvavaan lapseen ja nuoreen.128 

Uskonnon oppiaines luo opettajaherkkyyttä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan, 

miten haastateltavat suhtautuvat uskonnon oppiaineksen eri osa-alueisiin, jonka 

jälkeen perehdytään siihen, millaisia piirteitä haastateltavat uskonnonopettajaan 

liittivät. 

                                                
126 Heimbrock, Scheilke & Schreiner 2001, 9. 
127 Ubani 2013, 181. 
128 Kallioniemi 2007a, 43. 
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7.2 Oppilaiden uskonnollisen vakaumuksen merkitys us-
konnonopetuksessa 

7.2.1 Haastateltujen suhde kristinuskoon 
Oppilas tuo uskonnontunnille mukanaan henkilökohtaisen uskonnollisen va-

kaumuksensa. Tutkimuksen aineistosta löytyy ryhmittelemällä kolme eri kategori-

aa, joilla haastateltavat kuvasivat omaa uskonnollista vakaumustaan. Kategoriat 

on havainnollistettu alla olevassa taulukossa. Koska jokainen määritteli uskonnol-

lisen vakaumuksensa suhteessa kristinuskoon, on ryhmät nimetty suhteen vah-

vuuden mukaan. Suluissa oleva numero kertoo, kuinka monta haastateltavaa ku-

hunkin ryhmään kuuluu.  

 
Kuvio 3: Uskonnollisen vakaumuksen esiintyminen aineistossa 

 
 

Läheisesti kristinuskoon suhtautuvat luonnehtivat itseään selkeästi ja yksisanai-

sesti joko ”uskovaiseksi” tai ”kristityksi”. Etäisesti kristinuskoon suhtautuvat ku-

vasivat uskonnollista vakaumustaan tapakristillisin elementein. Heidän oman us-

konnollisen vakaumuksensa luonnehdinta oli monisanaista ja kuvailevaa. He sel-

keästi erottivat itsensä läheisesti kristinuskoon suhtautuvista mutta eivät suhtautu-

neet kristinuskoon torjuvastikaan. 
 

En minä ole mikään uskovainen tai silleen mutta onhan ne asiat ihan mielenkiintoisia, mitä 
oppitunneillakin käydään. Olen minä ollut kuitenkin isoskoulutuksessa ja seurakunnan lei-
reilläkin. (H12) 

 
Kriittisesti kristinuskoon suhtautuvat luonnehtivat uskonnollista vakaumustaan 

vähäsanaisesti toteamalla, että ”en ole uskovainen” tai ”en usko mihinkään niihin 

juttuihin”. Tämän ryhmän vastauksissa on nähtävissä myös kriittinen suhde us-

kontoihin ylipäätään. 
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Oppilaan suhde kristinuskoon on henkilökohtainen ja herkkä asia. Jo haas-

tattelutilanteissa oli havaittavissa, miten vaikeaa oma suhde kristinuskoon on ku-

vailla ulkopuoliselle. Tämä näkyi sanojen takerteluna, hermostuneisuutena ja pu-

nastumisena. Minkään muun kysymyksen kohdalla samaa reaktiota ei ollut havait-

tavissa. 

 Oman uskonnollisen vakaumuksen lisäksi osa haastateltavista korosti, että 

jokaisella oppilaalla on jo valmiiksi tietynlainen asenne uskontoja kohtaan.  
 

 …kaikilla on se oma asennekin siellä. (H7) 
 
Asennetta ei haastatteluissa avattu kovin paljon. Nähtävästi sillä pyrittiin osoitta-

maan yleisesti, miten uskonnossa oppilailla on erilaisia suhtautumistapoja uskon-

toihin ja uskonnollisuuteen. 

7.2.2 Oppilaan uskonnollisen vakaumuksen ja oppiaineksen 
suhde 
Uskonnon erilaisuus muihin oppiaineisiin nähden on sidoksissa oppilaan uskon-

nollisen vakaumuksen ja uskonnon oppiaineksen välisessä suhteessa.  
 
Uskonto on aina uskontoa. Siinä kaikilla on se oma juttunsa, toisin kuin monissa muissa ai-
neissa, missä ne asiat ovat kaikille samoja tai niihin suhtaudutaan samalla tavalla. (H14) 

 
Oppilaan henkilökohtainen asenne ja usko ohjaavat hänen suhtautumistaan uskon-

toon oppiaineena. Jo aiemmin mainitut aineistosta löytyneet ryhmät erilaisista 

oppilaiden suhtautumistavoista kristinuskoon vaikuttavat toisistaan poiketen sii-

hen, kuinka he suhtautuvat uskonnon oppiainekseen.  

Mitä läheisempi suhde kristinuskoon on, sitä henkilökohtaisemmaksi ja tär-

keämmäksi oppilas uskonnon oppiaineksen kokee. Läheisesti kristinuskoon suh-

tautuvat korostivat vastauksissaan muita herkemmin erityisesti kristillisen ainek-

sen merkitystä.  
  

Minulle on henkilökohtaisesti tärkeää tietää meidän omasta kulttuurista ja kristillisestä us-
kosta. (H15) 

 
Läheisesti kristinuskoon suhtautuvien vastauksista on nähtävissä uskonnon op-

piaineksen eri osa-alueiden lähes tasapuolinen painottaminen. Vaikka he korosti-

vatkin kristillistä ainesta muita herkemmin, useat sanoivat myös, että on tärkeää 

tietää muistakin uskonnoista ja kartuttaa uskonnollista yleissivistystä. Läheisen 

suhteen kristinuskoon omaavien vastauksissa on paljon ”uskoon” liittyviä viitta-

uksia. Tällaiset viittaukset luultavimman tarkoittavat, että uskonnonopetuksen 

kautta he kokevat saavansa ainesta, mikä vaikuttaa suoraan heidän henkilökohtai-
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seen uskonnolliseen vakaumukseensa. Läheisen suhteen kristinuskoon omaavat 

olivat ainoita, jotka viittasivat uskonnonopetuksen eettiseen ainekseen.  

Etäisesti kristinuskoon suhtautuvat kuvasivat oppiaineksen tärkeyttä varau-

tuneesti mutta eivät negatiivisesti. Aiempaa ryhmää selvemmin tämän ryhmän 

edustajat painottivat enemmän muiden uskontojen kuin kristinuskon tuntemusta. 
  

On se varmaan tärkeää, kun siinä oppii niistä muista uskonnoista. (H9) 
 
Henkisen kasvun aines oli etäisesti kristinuskoon suhtautuvien mielestä yhtä tär-

keää kuin läheisen suhteen kristinuskoon omaavien. Kuitenkin näkökulma tähän 

oli erilainen. Etäisen suhteen kristinuskoon omaavat painottivat tässäkin mielessä 

enemmän muita uskontoja. Eräs haastateltava sanoi, että uskonnonopetus voi an-

taa uusia vaihtoehtoja siitä, mihin uskoa. Tämän ryhmän vastaajat korostivat myös 

tasaisesti uskonnollista yleissivistystä ja erilaisuuteen suhtautumista. 

Kriittisen kristinuskoon suhtautuville uskonnon oppiaines on lähinnä turhaa 

eivätkä he selvästi kokeneet saavansa siitä mitään itselleen. Tämän ryhmän vasta-

ukset ovat lyhyitä eivätkä he avaa uskonnonopetuksen erilaisia ulottuvuuksia ku-

ten aiemmat ryhmät. 
 
Uskonto pitäisi olla koulussa vapaaehtoista, ettei niiden, jotka sitä vihaa tarvitse käydä sitä. 
(H14) 

 
Vain yksi tämän ryhmän haastateltava nimesi oppiaineksen sisällöstä kulttuurien 

tuntemuksen uskonnonopetuksen tärkeimmäksi aiheeksi. Hänelle erilaisten kult-

tuurien tunteminen oli merkityksellistä ennen kaikkea matkustelun vuoksi. Tämä 

vastaus viittaakin näin ollen uskonnollisen yleissivistyksen sisältämään uskonnol-

liseen lukutaitoon. 

Kuvio 4 osoittaa, miten oppilaiden uskonnollinen vakaumus ohjaa heidän 

suhtautumistaan uskonnon oppiainekseen. Kuvio kertoo läheisesti, etäisesti ja 

kriittisesti kristinuskoon suhtautuvien haastatteluissa kuvaamista uskonnonope-

tuksessa tärkeäksi kokemistaan elementeistä. 
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Kuvio 4. Haastateltavien uskonnollisen vakaumuksen ja uskonnon oppiaineen sisältämien 
osa-alueiden välinen suhde 

 
Luvussa 7.1 todettiin, että uskonnon oppiaines sisältää erityispiirteitä, koska se 

vaikuttaa oppilaiden henkiseen kasvuun. Oppilaan uskonnollinen vakaumus kui-

tenkin osaltaan ohjaa oppilaan suhtautumistaan oppiainekseen. Oppiaineen ja op-

pilaan välinen suhde uskonnossa on tästä syystä erityinen ja muista oppiaineista 

poikkeava. Kyseinen tutkimustulos tukee Ubanin näkemystä siitä, että oppilas 

suhteuttaa tietoisesti tai tiedostamattaan omaa elämänkatsomustaan oppiaineen 

sisältöihin.129  

Henkisen kasvun aines ja oppilaan uskonnollinen vakaumus ovat yksittäisiä 

osatekijöitä, jotka tekevät uskonnosta opettajaherkän oppiaineen. Yhdessä ne vai-

kuttavat siihen, millaisia piirteitä oppilaat uskonnonopettajassa tuovat esille sekä 

hänen persoonaansa että hänen käyttämiinsä opetustapoihin liittyen. 

7.3 Uskonnonopettaja ja opetustavat opettajaherkkyyden 
osana ja indikoijina 

7.3.1 Uskonnonopettajan uskonnollinen vakaumus 
Oppilaiden uskonnollisen vakaumuksen lisäksi uskonnonopettajan uskonnollinen 

vakaumus on yksittäinen erityinen osatekijä uskonnonopetuksessa. Tässä luvussa 

                                                
129 Ubani 2012, 181. 
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tarkastellaan, miten haastateltavat suhtautuvat uskonnonopettajan uskonnollisuu-

teen. Suurimmalle osalle haastateltavia uskonnonopettajan henkilökohtaisella va-

kaumuksella ei ole väliä. Poikkeuksen teki kaksi haastateltavaa, jotka molemmat 

kuvasivat suhdettaan kristinuskoon läheiseksi. Molempien mielestä olisi hyvä, jos 

uskonnonopettaja olisi uskovainen kristitty. 
  

Olisi kyllä outoa, jos se ei olisi uskossa ja kuitenkin opettaisi niistä asioista. (H7) 
 
Uskonnonopettajan uskonnollinen vakaumus ei itsessään haastateltavien mielestä 

ole merkityksellinen tekijä suuntaan tai toiseen. Sen sijaan oppilaiden näkökul-

masta sillä, miten uskonnonopettaja tuo omaa uskonnollista vakaumustaan esille, 

on merkitystä. Aiemmin kuvatut ryhmät haastateltavien suhteesta kristinuskoon 

eivät tässä kysymyksessä ohjaa vastauksia. Haastateltavien mukaan uskonnon-

opettaja voi tuoda uskonnollista vakaumustaan esille mielipiteillään, fyysisellä 

olemuksellaan tai suosimalla tietyn uskonnollisen vakaumuksen omaavia oppilai-

ta. Eniten viittauksia aineistossa esiintyy uskonnonopettajan esittämiin mielipitei-

siin. Enemmistön mielestä uskonnonopettaja saa ilmaista mielipiteensä mutta hä-

nen tulee olla puolueeton ja neutraali. 
 

Minusta se puolueettomuus on kuitenkin hyvä asia, vaikka kaikilla onkin oma katsomuk-
sensa. Mutta en minä sitä vastaan ole, etteikö opettaja saisi omaa kantaansa sanoa mutta 
puolueeton pitää olla. (H8) 

 
Kolme vastaajista ei haluaisi opettajan kertovan mielipiteitään lainkaan. 
 

Ei opettajan uskonnollisuuden pitäisi näkyä. Koska hän opettaa eri uskonnoista, pitäisi hä-
nen kyllä pitää omat mielipiteet opetuksesta poissa. (H6) 

 
Uskonnonopettaja voi viestiä oppilaille omaa uskonnollista vakaumustaan myös 

suosimalla tietyn uskonnollisen vakaumuksen omaavia oppilaita. Haastateltavien 

mukaan uskonnonopettaja osoittaa suosimisella olevansa heidän kanssa samaan 

mieltä ja näin painottavan kyseistä uskontoa.  
 

Yläasteella minä en kyllä pitänyt siitä opettajasta mutta se johtui enimmäkseen siitä, että se 
oli sellainen opettaja, jolla oli niitä suosikkioppilaita ja niitä, joista se ei tykännyt. Ja se ar-
vostelukin oli sitä, että nuista se tykkää ja nuo saa hyviä arvosanoja. Siihen selvästi vaikutti 
se, miten ne tietyt oppilaat usko ja oli kiinnostuneita siitä asiasta. Se opettaja ajatteli var-
maan samalla tavalla niiden kanssa. (H4) 
 

Haastateltavien mukaan uskonnonopettaja voi myös fyysisellä olemuksellaan 

osoittaa ja painottaa liikaa jotakin uskontoa.  
 
No riippuu miten se tuo sen vakaumuksensa esille. Eihän sillä nyt muuten. Mutta jos se tu-
lee joku nunnanasu päällä opettaan niin on sillä kyllä sitten. (H9) 
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Yhtä haastateltavista häiritsi, jos uskonnonopettaja pitää näkyvästi ristiä kaulassa. 

Haastatteluista löytyy uskonnonopettajan fyysistä olemusta kohtaan toisen ääri-

laidan piirteitä.  
  
Onhan se kyllä ristiriitaista, jos uskonnonopettaja pukeutuu kuten rokkari tai olisi täynnä ta-
tuointeja tai olisi gootti. (H7) 

 
Uskonnonopettajan liian rohkea pukeutuminen herättäisi oppilaissa hämmennystä. 

Eräs haastateltava kuvasi, että olisi outoa, jos uskonnonopettaja pukeutuisi paljas-

taviin vaatteisiin tai näyttäisi epäsiistiltä. Sama neutraaliuden vaatimus koskee siis 

niin fyysistä olemusta kuin uskonnonopettajan esittämiä mielipiteitä.  

Syitä sille, miksi uskonnonopettaja ei saa osoittaa omaa uskonnollista va-

kaumustaan, haastateltavat antoivat useita. Oppiaineen luonteen ja oppilaan us-

konnollisen vakaumuksen vuoksi haastateltavien mielestä uskonnonopettajan tu-

lee olla puolueeton. Oppiaineen luonteen vuoksi suurimman osan mielestä uskon-

nonopettaja ei saa painottaa mitään tiettyä uskontoa. Koska uskonnonopetukseen 

kuuluu eri uskontojen opiskelua, uskonnonopettajan tulee suhtautua niihin tasa-

vertaisesti ja puolueettomasti. Vuoden 2003 uskonnonvapauslaki, jonka myötä 

koulun uskonnonopetus muuttui oman uskonnon opetukseksi130 nousi tässä kohtaa 

myös esille. Kahden haastateltavan mielestä uskonnonopettajan tulee olla puolu-

eeton, koska opetus ei saa olla tunnustuksellista.  
 
Nykyäänhän on niin, ettei koulun uskonnonopetuksessa edes saa olla mitään tunnustuksel-
lista. Jos siihen on upotettu kauheasti tiettyjä arvoja, se ahdistaa monia. (H3) 

 
Uskonnonopettajan tulee olla neutraali mielipiteissään tai pitää mielipiteensä ko-

konaan poissa opetuksesta, ettei hän ”käännyttäisi” tai ”manipuloisi” oppilaiden 

ajatuksia. Uskonnonopettajan vahvat mielipiteet ja uskonnollisen vakaumuksen 

esilletuominen herättää oppilaissa negatiivisia tunteita. Eräs haastateltava sanoi, 

että uskonnonopettajan vahva vakaumus ja sen esille tuominen ahdistaa monia 

oppilaita. 

Haastateltavat korostivat, että uskonnonopettaja ei saa vaikuttaa oppilaiden 

uskonnolliseen vakaumukseen, jonka oppilaat kokevat henkilökohtaiseksi. Lähes 

kaikki haastateltavat perustelivat näkemystään sanomalla, että uskonnonopettaja 

ei saa vaikuttaa niin henkilökohtaiseen asiaan kuin uskonnollinen vakaumus. 
 

Ihan kiva, jos se on uskovainen mutta olisi kuitenkin neutraalilla pohjalla, koska se on oppi-
laillekin niin henkilökohtaista. (H5) 

 

                                                
130 Seppo 2003, 181. 
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Kuten Räsäsen tutkimuksessa, tämän tutkimuksen tulosten perusteella on nähtä-

vissä, että uskonnonopettajan uskonnolliselle vakaumukselle ei aseteta vaatimuk-

sia.131 Sen sijaan merkityksellistä oppilaille on se, miten uskonnonopettaja tuo 

uskonnollista vakaumustaan tai näkemyksiään esille. Ubani toteaa, että tunnustuk-

sellisen opetuksen muututtua oman uskonnon opetukseksi syntyi myytti, ettei us-

konnonopettaja saa sanoa mielipidettään uskonnollisista kysymyksistä, koska näin 

tehdessään hän levittää omaa vakaumustaan. Ubanin mukaan näkemys on perus-

teeton mutta uskonnonopetus ei saa muodostua myöskään opettajan henkilökoh-

taisen vakaumuksen projektioksi.132 Tämän tutkimuksen informanttien vastaukset 

kuvastavat hyvin sitä, miten uskonnonopettajan uskonnollisen vakaumuksen il-

maisemiseen suhtaudutaan arvioivan kriittisesti eikä vastauksissa ole nähtävissä 

yhtenäistä linjaa. Yhtenäisen linjan puuttuminen tukee Ubanin kuvaileman myytin 

olemassaoloa. Osa haastateltavista suhtautuu selvästi rennommin siihen, että us-

konnonopettaja sanoo mielipiteensä, mutta osa tulkitsee sen jopa käännyttämisenä 

ja kokee ahdistavana. Uskonnonopetukseen kuuluvana erityispiirteenä tämä lisää 

uskonnon opettajaherkkyyttä. Opettajaherkkyyttä kuvastaa se, miten vahvasti op-

pilaat suhtautuvat uskonnonopettajan uskonnollisen vakaumuksen ilmaisemiseen, 

ja miten oppilaat kokevat sen vaikuttavan heihin. Se väistämättä vaikuttaa myös 

uskonnonopettajan toimintaan oppitunneilla. 

7.3.2 Uskonnonopettajan moraali 
Uskonnonopettajan moraaliin haastateltavat suhtautuvat arvioiden. Puolet haasta-

teltavista sanoivat, että uskonnonopettajan moraalilla on merkitystä. Kysymystä ei 

oltu rajattu koskemaan kristillistä moraalia, mutta haastateltavien vastauksissa on 

nähtävissä kannanottoja nimenomaan kristilliseen moraaliin liittyen sekä siihen, 

tuleeko uskonnonopettajan käyttäytyä tai osoittaa tavallisesta poikkeavaa käytös-

tä. Puolet haastateltavista ajattelevat, että uskonnonopettajan tulee olla ”hyvä ih-

minen” tai ”esimerkillinen”. 
 
Kyllähän vähän sellainen olo on, että sen pitää olla sellainen hyvä ihminen, ja että sillä pi-
tää olla moraalia. (H1) 

 
Uskonnonopettajan moraalista toimintaa avattiin kahdessa vastauksessa käytän-

nön esimerkein alkoholin käytön osalta. Muita konkreettisia esimerkkejä ei aineis-

tosta löytynyt.  
 

                                                
131 Räsänen 2006, 111–112. 
132 Ubani 2013, 80. 
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Jos se makaisi viikonloput katuojassa sammuneena, tulisi siinä vähän sellainen tekopyhä 
fiilis. (H4) 

 
Ne, jotka odottavat uskonnonopettajan toimivan moraalisesti esimerkillisesti, yh-

distivät näkemyksensä oppiaineen luonteeseen. Useassa vastauksessa todetaan, 

että uskonnonopettajalla tulee olla korkea moraali, koska hän opettaa ”hyvän elä-

män puolesta”. Pienellä paikkakunnalla asuvat eivät tehneet eroa uskonnonopetta-

jan työ- ja vapaa-ajan välillä, toisin kuin suuremmilla paikkakunnilla asuvat. Suu-

rella paikkakunnalla asuvat korostivat vastauksissaan, ettei sillä ole väliä, mitä 

uskonnonopettaja vapaa-ajallaan tekee. Viimeksi mainittu suora lainaus on pienel-

lä paikkakunnalla asuvan, ja siitä käy ilmi, että hänelle on merkitystä sillä, miten 

uskonnonopettaja toimii vapaa-ajallaan. Tähän lienee yksinkertaisena syynä se, 

että pienellä paikkakunnalla tavallisesta poikkeava käytös tulee helpommin ja 

nopeammin oppilaiden tietoon. 

Osa haastateltavista korosti, ettei opettajien elämä kuulu oppilaille. Vasta-

uksissa kuitenkin näkyy se, että jos uskonnonopettaja käyttäytyy kristillisistä ar-

voista poiketen, se herättää ihmetystä. Alla olevassa esimerkissä on jälleen luetta-

vissa viittaus alkoholin käyttöön. 
 
Minun mielestä se ei kuulu minulle, miten minun opettajat elää. En minä näe sitä ongelma-
na mutta jos tietäisin että se minun uskonnonopettaja vaikka bilettää paljon, saattaisin kyllä 
ihmetellä. (H3) 

 
Neljä haastateltavista totesi lyhytsanaisesti, ettei uskonnonopettajan moraalilla ole 

väliä. Nämäkin vastaukset kuvaavat todennäköisesti sitä, että vastaajat ovat otta-

neet kantaa siihen, tuleeko uskonnonopettajan käyttäytyä eri tavalla, kuin jonkin 

toisen aineenopettajan. Yksi vastaajista lisäsi vastaukseensa, että uskonnonopetta-

jan tulee toimia perustuslakien mukaisesti, kuten kenen tahansa. 

Mitään selkeää yhteistä selittävää tekijää ei näiden eri tavalla uskonnonopet-

tajan moraalista ajattelevien välillä ole aineistosta havaittavissa. Hieman herkem-

piä ovat ne, joilla on läheinen suhde kristinuskoon, asettamaan uskonnonopettajan 

persoonalle moraalisesti korkeampia odotuksia. Oppilaan henkilökohtainen suhde 

kristinuskoon ei kuitenkaan automaattisesti ohjannut vastauksia tiettyyn suuntaan. 

Uskonnonopettajan moraaliseen toimintaan liitetään näkemyksiä, joita mui-

hin opettajiin ei liitetä. Tamminen ja Vesa havaitsivat jo 80-luvulla, että uskon-

nonopettajalta odotetaan, että hän elämässään toteuttaa sitä, mitä opettaa.133 Huo-

mionarvoista on, että uskonnonopettajan uskonnolliselle vakaumukselle ei aseteta 

                                                
133 Tamminen ja Vesa 1982, 246. 
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erityisvaatimuksia ja haastateltavat toivovat, että uskonnonopettaja ei välitä us-

konnollisuuttaan oppilaille ollenkaan tai tekee sen puolueettomasti, mutta suurin 

osa odottaa, että uskonnonopettaja käyttäytyy esimerkillisesti, ja kristillisestä mo-

raalista poikkeava käytös koetaan hämmentävänä.  

7.3.3 Huomioita uskonnonopettajan ikään, sukupuoleen ja luon-
teeseen 
Aineiston perusteella on nähtävissä, että osa oppilaista liittää uskonnonopettajaan 

herkemmin tietynlaisia luonteenpiirteitä kuin muihin opettajiin. Vaikka uskon-

nonopettaja koetaan yhdeksi opettajaksi muiden joukossa, osa haastateltavista 

liitti uskonnonopettajan luonteeseen omaleimaisia piirteitä. Uskonnonopettajan 

luonteeseen haastateltavat liittivät iloisuuden ja onnellisuuden. 
 
Meidän tämän hetken uskonnonopettaja on aina niin onnellinen ja iloinen … Minusta tun-
tuu, etten ikinä ole nähnyt häntä vihaisena. (H7) 
 

Uskonnonopettajan tyypillinen luonteenpiirre on myös sosiaalisuus ja halu kohda-

ta oppilaita.  
 

…hän aina kyselee, mitä kuuluu ja kuuntelee meitä eikä sitä ketkään muut opettajat kyllä 
niin tee. (H14) 

 
Eräs haastateltava kuvasi pitkästi, miten uskonnonopettaja oli usein sanonut, että 

hänen puoleen voi kääntyä, jos kouluasioissa tai elämässä yleensä jokin asia on 

huonosti. Haastateltava oli jäänyt uskonnonopettajan kanssa keskustelemaan oppi-

tunnin jälkeen ja kokenut, että uskonnonopettaja oli aidosti halunnut kuunnella ja 

auttaa. Uskonnonopettajaan liitetty näkemys, jossa uskonnonopettajaan kohdiste-

taan muita opettajia herkemmin elämänkysymysten opastajan rooli, löytyy myös 

Räsäsen tutkimuksesta. Räsäsen tutkimuksen mukaan suomalaiset odottavat, että 

uskonnonopettaja on oppilaita lähellä oleva kasvattaja.134 Tämän tutkimuksen 

mukaan uskonnonopettaja on koulun opettajista se, joka eniten haluaa auttaa elä-

mänkysymyksissä. Uskonnonopettajan odotetaan olevan luonteeltaan positiivinen 

ja auttavainen. 

 Uskonnonopettajan sukupuolella ei haastateltavien mielestä ole merkitystä. 

Sen sijaan uskonnonopettajan ikään liittyen aineistosta löytyy viittauksia. Eräs 

haastateltava sanoi, että vanhat opettajat ovat tylsiä. Toinen haastateltavista puo-

lestaan sanoi, että vanhemmalla uskonnonopettajalla on enemmän tietämystä us-

konnollisista asioista kuin nuorella uskonnonopettajalla. Jokainen haastateltava 

                                                
134 Räsänen 2006, 111. 
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kuitenkin myönsi näkemyksensä olevan stereotypia eikä ikä lopulta merkitse vaan 

osaaminen ja ammattitaito. 

7.3.4 Opetustavat indikoivat opettajaherkkyyttä 
Oppilaat toivovat uskonnonopettajan käyttävän monipuolisia opetusmenetelmiä 

uskonnontunneilla. Opettajan tulisi uskonnonopetuksessa painottaa sekä yhteis-

toiminnallisia opetusmenetelmiä että oppilaskeskeisiä menetelmiä.  
 
Minä toivoisin, että se opettaja luopuu sellaisesta yleisestä tyylistä, että vaan luetaan kirjas-
ta vaan että keskusteltaisiin siitä asiasta ja että se käyttäisi sellaisia uusia opettamismene-
telmiä kuten esimerkiksi että ryhmissä opiskellaan jokin asia ja opetetaan se sitten muille. 
(H3) 
 

Yhteistoiminnallisista menetelmistä haastateltavat mainitsivat dialogin ja yhteises-

ti toteutetut projektityöt. Haastateltavat korostivat useassa kohden dialogin merki-

tystä sekä vaikutusta uskonnonopetuksessa. Dialogisuus on sidottu opettajan toi-

mintaan. Haastateltavien mukaan on uskonnonopettajasta kiinni, keskustellaanko 

uskonnontunneilla. Haastateltavat korostivat useassa kohden, että uskonnonopet-

tajan tulee ”herättää keskustelua”. 
 
Kun se opettaja antaa virikkeitä, hyvinkin usein kyllä tulee mielipiteitä ja keskustelua. 
(H16) 

 
Keskustelun herättäminen ja virikkeiden antaminen toimii dialogin avaajana ja 

mahdollistajana. Keskustelun avauksena voi käyttää haastateltavien mukaan ky-

symyksiä, tarinoita tai kuvia, jotka johdattavat keskustelemaan. Uskonnonopetta-

jan tulee tämän lisäksi toimia keskustelun ohjaajana ja kannustajana. Keskustelun 

ohjaaminen tarkoittaa, että uskonnonopettajan tulee pitää keskustelu oikeassa asi-

assa ja antaa kaikille vapaasti mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, jos haluaa. 
  

…kaikki saisivat sanoa mielipiteensä mutta ketään ei osoitettaisi sormella ja sanota, että hei 
sinä siellä, kun ehkä kaikilla ei kuitenkaan ole aina mielipidettä just siihen asiaan vaan siel-
lä saisi olla vapaasti. (H8) 

 
Keskusteluun kannustaminen nousi haastatteluissa useasti esille. Kannustamisen 

suhteen haastateltavat antoivat useita käytännön esimerkkejä. Opettajan persoona 

oli tässä suhteessa tärkein tekijä, sillä haastateltavat kuvastivat monessa kohden, 

millainen opettaja saa dialogia aikaan. Keskeisin aineistosta nouseva tekijä on 

opettajan oma innostus kuulla oppilaiden mielipiteitä ja avoin suhtautuminen op-

pilaiden vastauksiin. 

 
Kun se oli sellainen puhelias ja avoin oppilaille … sellainen vastaanottavainen. Se otti vää-
rät vastaukset hyvin ja oikeat vastaukset hyvin. (H6) 
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Haastateltavat toivovat, että saisivat mahdollisuuden keskustella ja ilmaista mieli-

piteitään. Tällä on yhteys oppiaineen luonteeseen sekä oppilaan omaan uskonnol-

liseen vakaumukseen. Haastateltavat kokevat, että heillä on sanottavaa ja mielipi-

teitä uskonnollisista aiheista, ja että heille tulisi sallia keskustelun mahdollisuus 

uskonnontunneilla. 

Samoin kuin yhteistoiminnallisten opetustapojen kohdalla oppilaskeskeiset 

menetelmät uskonnossa koetaan hyviksi, koska oppilaat kokevat, että heillä on 

itselläänkin annettavaa ja jaettavaa uskonnontunneilla käsiteltäviin asioihin. Vas-

takohta oppilaskeskeisille työtavoille on se, että opettaja puhuu yksin eikä anna 

oppilaiden tehdä itse. Oppilaskeskeisistä menetelmistä ryhmätyömenetelmät on 

oppilaille mieluisia, koska ne antavat mahdollisuuden oppia yhdessä. 

 
H8: Kunhan se opettaja ei puhu vain PowerPointeista, vaan että olisi kaikkea eri tyylistä te-
kemistä ja että oppilaat saisivat tehdä jotakin.  
T: Tarkoitatko esimerkiksi ryhmätöitä? 
H8: Joo kyllä, ne on tosi hyviä. Niitä on mukava tehdä, kun saa tehdä yhdessä. 

 
Yksi haastateltavista ilmaisi asian myös siten, että ryhmätöiden, keskustelujen ja 

esitelmien avulla pääsee osoittamaan mielipiteitä ja osaamistaan asioissa, jotka jo 

uskontoihin liittyneen tietää ja haluaa jakaa. 

Monipuolisten opetusmenetelmien käyttö edellyttää uskonnonopettajalta 

pedagogista asiantuntijuutta. Oppilaiden näkökulmasta on kyse siitä, että uskon-

nonopettajan tulisi antaa oppilaille mahdollisuus jakaa omia ajatuksiaan sekä toi-

mia aktiivisina tiedon etsijöinä ja tuottajina. Parhaiten toimivat oppilaskeskeiset ja 

yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät. Ubanin mukaan uskonnonopetuksessa 

monipuolisten menetelmien käyttö on tärkeää. Uskonnonopettajan pedagogiseen 

osaamiseen kuuluu opetustapojen monipuolinen käyttö oppilasryhmien ja käsitel-

tävän asian mukaan.135 Myös Karhu toteaa tutkimuksessaan, että uskonnossa kes-

kusteleva ilmapiiri ja vaihtelevat työtavat lisäävät mielekästä oppimista.136 Us-

konnossa opetustapojen käyttö on oppilaiden näkökulmasta merkittävässä ja tär-

keässä roolissa. Monipuolisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja opiskel-

tavan asian mukaan, kuuluvat uskonnonopettajan pedagogiseen asiantuntijuuteen 

ja indikoivat opettajaherkkyyttä. 

                                                
135 Ubani 2013, 180. 
136 Karhu 2011, 68. 
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7.4 Uskonnonopetuksen oppimisympäristöt 
Uskonnonopetuksessa oppimisympäristöt ovat merkityksellisemmässä ja laajem-

massa roolissa kuin monissa muissa oppiaineissa. Oppimisympäristöllä tarkoitet-

taan fyysisestä ympäristöstä, psyykkisiä tekijöistä ja sosiaalisista suhteista muo-

dostuvaa kokonaisuutta, joka koulussa vallitsee.137 Kaikkiin näihin osa-alueisiin 

uskonnossa liittyy erityisiä piirteitä, jotka indikoivat opettajaherkkyyttä. Oppi-

misympäristöihin opettaja ei voi kokonaan yksin vaikuttaa, koska opetussuunni-

telmat, rakennettu ja luonnollinen ympäristö sekä koulujen puitteet luovat oppi-

misympäristöille rajoituksensa.  

Oppilaiden näkökulmasta fyysinen ympäristö uskonnonopetuksessa tulisi 

ulottua laajemmalle kuin vain koulurakennukseen. Kaikki haastateltavat sanoivat, 

että eri uskontoihin pitäisi tutustua niiden omista lähtökohdista. Omista lähtökoh-

dista tutustuminen edellyttää tutustumista uskontoihin muutenkin kuin oppikirjo-

jen kautta. Haastateltavista kaikki haluaisivat käydä tutustumassa eri uskontojen 

kirkkorakennuksiin ja –tiloihin. Oppilaat kokevat elämyksellisinä oppitunnit, joil-

la käydään konkreettisesti katselemassa ja kokemassa eri uskontoihin liittyviä 

ympäristöjä ja tiloja. Myös erilaisten oppimateriaalien käytön tulisi olla monipuo-

lista. Monet haastateltavista totesivat, että uskonnossa opettajan tulisi käyttää ope-

tuksessa hyödykseen uskontojen omia materiaaleja. Niiden lisäksi oppilaat toivo-

vat monipuolista median, videoiden ja kuvien käyttöä, sillä niiden avulla uskonto-

ja on helpompi lähestyä niiden omista lähtökohdistaan. 

Psyykkisiin tekijöihin haastateltavat eivät suoraan ottaneet kantaa mutta 

monet kommentit antavat viitteitä siitä, että uskonnonopettajan tulee ottaa oppi-

laiden psyykkiset tekijät huomioon uskonnonopetuksessa. Uskonnonopetuksessa 

oppilaiden kognitiivinen sekä kielellinen kehitys on huomionarvoinen asia.  
 
…hänen pitäisi puhua niin, että me ymmärrämme eikä käyttää liian vaikeita sanoja ja ter-
mejä. (H15) 

 
Eräs haastateltava sanoi myös, että uskonnonopettajan kuuluu tiedostaa, mitä op-

pilaat kykenevät ottamaan vastaan ja käsittelemään uskonnollisiin kysymyksiin 

liittyen. Uskonnonopettaja ei saa liikaa ”painostaa”, ”käännyttää” tai ”ohjata” op-

pilaiden uskonnollista vakaumusta. 

 Uskonnossa sosiaaliset suhteet vaikuttavat korostuneesti kahdella tavalla. 

Ne näkyvät sekä oppilaiden välillä että opettajan ja oppilaiden välillä. Oppilaiden 

                                                
137 POPS 2004, 16. 
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välillä sosiaaliset suhteet näyttäytyvät suhteessa heidän uskonnolliseen va-

kaumukseensa. 
 

…kaikki kyllä tietävät, että ketkä ovat uskossa, koska me istummekin niissä tietyissä poru-
koissa uskonnontunnilla. Kaikki tietävät toisistaan, vaikka välttämättä niistä ei aina ääneen 
puhuta. (H7) 

 
Uskonnonopettajan ja oppilaiden välillä on tämän tutkimuksen mukaan jopa jän-

nitteinen suhde. Yhtäältä oppilaat toivovat, että uskonnonopettaja huomioi, arvos-

taa ja auttaa monissa elämänkysymyksissä mutta toisaalta uskonnonopettaja ei saa 

ohjata liikaa esimerkiksi kohtelemalla tietyn uskonnollisen vakaumuksen omaavia 

oppilaita paremmin kuin toisia. Haastateltavien toivomat opetustavat viestivät 

toiveesta muuttaa uskonnonopetuksen sosiaalinen oppimisympäristö avoimeksi ja 

kunnioittavaksi riippumatta siitä, minkälainen uskonnollinen vakaumus oppilaalla 

on. Haastateltavat selvästi toivovat, että uskonnossa sosiaalinen ympäristö tulisi 

olla yhtenäinen ja avoin eri tavalla uskontoon suhtautuvista oppilaista ja opettajis-

ta huolimatta. 

7.5 Opettajaherkkyys didaktisen neliön näkökulmasta 
Tässä luvussa kootaan yhteen aiemmin esitetyt tulokset ja tarkastellaan niitä di-

daktisen neliön avulla. Opetustapahtuman perustekijät on yleensä havainnollistet-

tu niin sanotun didaktisen kolmion avulla. Kolmion kärjet muodostuvat opettajas-

ta, oppilaasta ja oppiaineksesta. Opetustilanne syntyy näiden kolmen osatekijän 

vuorovaikutuksesta, jossa jokaisella on oma roolinsa.138 Uskonto sisältää oppilaan 

näkökulmasta muista oppiaineista poikkeavia osatekijöitä liittyen oppiainekseen, 

oppilaaseen itseensä, opettajaan sekä oppimisympäristöön. Nämä tekijät on esitet-

ty aiemmissa luvuissa. Uskonnonopetuksen opettajaherkkyys on sidoksissa näiden 

neljän itsenäisen opetustapahtuman perustekijän ominaisuuksiin sekä niiden väli-

seen vuorovaikutukseen. Lisäämällä oppimisympäristö didaktiseen kolmioon 

muodostuukin nyt didaktinen neliö, jonka avulla uskonnonopetuksen opettaja-

herkkä luonne on havainnollistettavissa. Didaktisen neliön näkökulmasta opetta-

jaherkkyys tarkoittaa, että opettajan rooli opetustapahtumassa on merkittävässä ja 

korostuneessa roolissa.  

Oppilaan ja oppiaineksen kohtaaminen muodostaa opetustapahtuman yti-

men eli didaktisen suhteen. Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kutsutaan peda-

gogiseksi suhteeksi, jolla tarkoitetaan opetustilanteissa syntyvää inhimillistä vuo-

rovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä. Opettajan tehtävänä on pedagogisen 
                                                
138 Kansanen 2004, 70–71. 
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suhteen kautta ohjata oppilaan ja oppiaineksen kohtaamista tavoitteiden mukaises-

ti vallitsevissa oppimisympäristöissä.139 
 
Kuvio 5. Didaktinen neliö avaa uskonnonopetuksen opettajaherkkyyden opetustapahtuman 
osatekijöihin ja niiden välisiin suhteisiin vaikuttavana ilmiönä  

 
 

Tämän tutkimuksen mukaan pohjan opettajaherkkyydelle uskonnossa luo op-

piaineksen luonne. Se sisältää tiedollisen ja yleissivistävän aineksen lisäksi sel-

laista henkisen kasvun ainesta, joka vaikuttaa oppilaan kasvuun ja kehitykseen. 

Oppilaalla on kuitenkin jo valmiina tietynlainen uskonnollinen vakaumus ja asen-

ne uskontoja kohtaan, ja ne ohjaavat hänen suhtautumistaan oppiainekseen. Op-

piaines ja oppilas muodostavat näin ollen vuorovaikutteisen suhteen, jossa mo-

lemmat vaikuttavat toisiinsa erityisellä tavalla. Opetustapahtuman ytimen muo-

dostava didaktinen suhde on uskonnonopetuksessa herkkä. Ubani toteaa saman 

suuntaisesti kirjoittamalla, että uskontoa opiskellessaan oppija suhteuttaa aina 

tietoisesti tai tiedostamattaan omaa elämänkatomustaan uskonnontunneilla käsitel-

täviin sisältöihin.140 

Didaktinen suhde luo pohjan opettajaherkkyydelle, sillä sen vuoksi oppilaat 

asettavat uskonnonopettajan persoonaan ja opetustapoihin sekä oppimisympäris-

tölle piirteitä, joita muissa oppiaineissa ei ole tai ne eivät ole niin voimakkaasti 

opetustilanteisiin vaikuttavia. Uskonnonopetuksessa muodostuvan didaktisen suh-

                                                
139 Ks. Kansanen 2004, 80–81. 
140 Ubani 2013, 181. 
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teen vuoksi oppilaat ovat herkempiä tulkitsemaan, arvioimaan ja ottamaan vaikut-

teita uskonnonopettajan oman uskonnollisen vakaumuksen ilmaisemisesta, moraa-

lisesta toiminnasta ja myös luonteenpiirteistä. Didaktinen suhde vaikuttaa myös 

siihen, miten oppilaat toivovat uskonnonopettajan toteuttavan opetustaan. Oppi-

laat toivovat monipuolisia opetustapoja ja oppimisympäristöjä, jotka edellyttävät 

uskonnonopettajalta vahvaa pedagogista asiantuntijuutta. 
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8. Uskonnonopettajan ammattitaidon vaikutus oppi-
laiden kiinnostukseen uskonnosta 

8.1 Uskonnonopettaja heijastaa omaa kiinnostustaan oppi-
laisiin 
Haastateltavien mukaan yksi keskeisin piirre, jolla uskonnonopettaja tekee op-

piainetta kiinnostavammaksi oppilaille, on uskonnonopettajan oma motivaatio 

työtään kohtaan. Jokainen haastateltavista mainitsi uskonnonopettajan henkilö-

kohtaisen kiinnostuneisuuden tässä suhteessa merkittävänä tekijänä.  
 
 T: Millainen uskonnonopettaja saa kiinnostuksesi uskontoa kohtaan hiipumaan? 

H1: Sellainen, joka ei ole itse kiinnostunut siitä kovin paljon eikä niin kuin uhraisi sille mi-
tenkään omaa aikaansa ja se ei tykkäisi siitä yhtään. 

 
Osa haastateltavista kuvasi, että motivoitunut uskonnonopettaja on innostunut ja 

innostava. Työhönsä motivoituneen uskonnonopettajan perusilme on haasteltavien 

mukaan positiivinen ja hän välittää sitä ympärilleen.  
 
Meidän tämän hetken uskonnonopettaja on aina niin onnellinen ja iloinen, kun hän niin pi-
tää siitä työstä. Minusta tuntuu, etten ikinä ole nähnyt häntä vihaisena. Jos opettaja on hy-
vällä tuulella, totta kai se välittyy ja vaikuttaa minun itseeni. (H7) 

 
Aineiston perusteella voisi sanoa, että uskonnonopettajan henkilökohtainen kiin-

nostus opetusta, oppilaita ja oppiainesta kohtaan luo pohjan luokassa vallitsevalle 

innostuneisuuden ja kiinnostuneisuuden tunteisiin oppiainetta kohtaan. Uusikylä 

toteaa, että opettajan innostus opettamisesta ja opetettavasta aiheesta tarttuu myös 

oppilaisiin.141 Tämä tutkimus vahvistaa Uusikylän näkemystä sillä, uskonnonopet-

tajan kiinnostus ja innostuneisuus saa oppilaatkin innostumaan. 

8.2 Vuorovaikutustaidot 
Uskonnonopettajan vuorovaikutustaidoilla on vaikutusta siihen, miten hän voi 

tehdä uskonnosta oppilaille kiinnostavampaa. Tämä tapahtuu sekä viestien lähet-

tämisen että vastaanottamisen kautta. Aineiston perusteella viestien lähettäminen 

on jaettu sanalliseen ja sanattomaan viestintään.  

Tässä tutkimuksessa esiin nousseet sanalliseen viestintään kuuluvat osa-

alueet ovat uskonnonopettajan ääni ja kieli. Haastateltavien mukaan uskonnon-

opettaja vaikuttaa äänensä ja kielellisen ilmaisunsa kautta oppilaiden kiinnostuk-

seen. Kielelliseen ilmaisuun haastateltavat viittasivat sanomalla, että uskonnon-

opettajan kielen tulee olla ymmärrettävää ja selkeää, jotta opetusta ylipäätään pys-

tyy seuraamaan mukana. Uskonnonopettajan tulee käyttää käsitteitä, joita oppilaat 
                                                
141 Uusikylä 2006, 85. 
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ymmärtävät tai selittää ne riittävän hyvin. Äänenkäyttöä koskevia viittauksia ai-

neistosta löytyy paljon. Äänenkäytöllä uskonnonopettaja herättää kiinnostusta 

opetettavaa aihetta kohtaan.  
  

Uskonnonopettaja voi kyllä saada sillä tavalla puheellaankin opetuksen vaikuttamaan kiin-
nostavalta, vaikka se itse asia ei olisikaan kiinnostava. (H5) 

 
Mielekästä äänenkäyttöä haastateltavat kuvasivat ”rauhalliseksi”, ”positiiviseksi” 

ja ”vivahteikkaaksi”. Haastateltavat kuvasivat paljon myös sitä, miten uskonnon-

opettaja voi äänenkäytöllään vaikuttaa kielteisesti . Haastateltavien mukaan hei-

dän kiinnostuksensa vähenee, jos uskonnonopettaja huutaa liikaa. 
 
T: Onko äänenkäytöllä sinun mielestä merkitystä siinä, kuinka kiinnostavana uskonnon op-
piaineena koet? 
H12: On sillä. Jos se vaan huutaa. 
T: Millä tavalla se vaikuttaa sinuun? 
H12: Se ei ole yhtään kiva eikä siellä ole silloin mukava olla. 

 
Liian voimakkaan äänenkäytön lisäksi uskonnonopettajan liian hiljainen äänen-

voimakkuus koetaan huonona. Eräs haastateltava kuvasi, että uskonnonopettajan 

tulee osata säädellä äänenvoimakkuutta luokan melutasoon nähden ja herätellä 

oppilaita sen avulla kuuntelemaan. Sekä huutaminen että liian hiljainen ääni herät-

tää oppilaissa ärtymystä ja turhautumista, mikä vaikuttaa heidän kiinnostukseensa 

oppitunnilla. 
 

Jos sinä istut takapulpetissa etkä kuule mitään, ei koko kurssista ole edes mitään hyötyä. 
(H13) 

 
Haastateltavien mukaan sanattomia viestejä, joilla uskonnonopettaja vaikuttaa 

heidän kiinnostukseensa ovat: ilmeet, eleet, asennot, tilankäyttö, katsekontakti ja 

fyysinen olemus. Eniten viittauksia liittyi uskonnonopettajan ilmeisiin, joista hy-

myileminen koetaan merkityksellisemmäksi. 
 

Jos hän hymyilee, sen koko opetuksen kokee itsekin positiivisena. (H6) 
 
Ilmeet näyttäisivät olevan niitä, joilla uskonnonopettaja viestii tunnetilojaan, ja 

jotka tarttuvat oppilaisiin. Hymyileminen ja nauraminen koettiin myönteisinä 

viesteinä hyväntuulisuudesta ja positiivisesta asenteesta. Ilmeet, jotka viestivät, 

että opettaja on vihainen, pelottava tai väsynyt vaikuttavat haastateltavien mukaan 

päinvastoin.  
 
T: Millainen merkitys uskonnonopettajan ilmeillä ja eleillä on siihen, kuinka kiinnostavana 
oppiaineen koet? 
H1: Joo. Jos hän olisi semmoinen pelottava opettaja joka vaan katsoisi pelottavasti. Mutta 
semmoiset on kivoja, jotka hymyilee. 
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Myös katsekontaktin muutama haastateltavista mainitsi tärkeänä uskonnonopetta-

jan vuorovaikutustaitona. Eräs haastateltava sanoi, miten tärkeää on, että uskon-

nonopettaja huomio oppilaat katsekontaktilla eikä vaan luennoi kuin olisi luokassa 

yksinään.  

Useissa vastuksissa eleet, asennot ja tilankäyttö oli yhdistetty yhdeksi koko-

naisuudeksi Elehtiminen koetaan aineiston perusteella osaksi innostavaa puhetta. 

Eräs haastateltava sanoi, että uskonnonopettajaa on miellyttävämpi kuunnella, kun 

hän opettaa omin sanoin ja elehtii puheen mukana. Innostava uskonnonopettaja ei 

haastateltavien mukaan vain istu pöytänsä takana vaan liikkuu ja käyttää tilaa hy-

väkseen opetuksessa. 
 

Puheen elävöittäminen on tärkeää, ettei se vain selitä jossakin ruudun takana, koska se ei 
kovin paljon tuo mielenkiintoa siihen hommaan. (H5) 

 
Edellä kuvattuja sanallisten ja sanattomien viestien kokonaisuutta voisi luonnehtia 

myös hyvänä esiintymistaitona. Ubani toteaa, että uskonnonopettajan työn yksi 

kompetenssialue on vuorovaikutustaidot, joka sisältää hyvän esiintymistaidon.142 

Hyvä esiintymistaito lisää ja ylläpitää oppilaiden kiinnostusta uskontoa kohtaan 

oppiaineena. Monet haastateltavista sanoivat, että edellä kuvatut piirteet koskevat 

ketä tahansa aineenopettajaa. Sen sijaan uskonnonopettajan fyysiseen olemukseen 

haastateltavat liittivät piirteitä, joita muihin opettajiin he eivät liittäisi. Osa haasta-

teltavista sanoi uskonnonopettajan fyysisen olemuksen vaikuttavan heidän kiin-

nostuneisuuteensa uskontoa kohtaan. Jos uskonnonopettaja viestii fyysisellä ole-

muksellaan vahvasti jonkin tietyn uskonnon suuntaan, osa haastateltavista kokee 

sen luotaantyöntävänä ja häiritsevänä. Uskonnonopettajan fyysisen olemuksen 

tulisi olla neutraali, koska hän opettaa eri uskonnoista eikä sen takia saisi tuoda 

persoonallaan vain yhtä tiettyä uskontoa esille. 
 

T: Onko uskonnonopettajan pukeutumisella tai muilla ulkoisilla ominaisuuksilla merkitystä 
sille, kuinka kiinnostavana uskonnon oppiaineena koet? 
H9: No joo… Jos on tosi hillitysti pukeutunut ja risti kaulassa, on silläkin jotain merkitystä. 
T: Millä tavalla? 
H9: Tulee sellainen tyrkyttävä vaikutus. 
T: Mitä tarkoitat sillä? 
H9: No, että se yrittää jotenkin tuoda sitä omaa uskoaan ihan liikaa esille ja vaikuttaa sillä-
kin tavalla oppilaisiin. 

  
Neutraaliuden vaatimus uskonnonopettajan fyysisestä olemusta kohtaan koskee 

myös muita ideologioita kuin uskontoa.  

                                                
142 Ubani 2013, 178. 
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Onhan se kyllä ristiriitaista, jos uskonnonopettaja pukeutuu kuten rokkari tai olisi täynnä ta-
tuointeja tai olisi gootti. Kyllä sitä niihin ulkoisiinkin asioihin takertuu ja ne huomaa. (H7) 

 
Haastatteluista uskonnonopettajan fyysistä olemusta kohtaan löytyy myös toisen 

äärilaidan piirteitä. Uskonnonopettajan liian rohkea pukeutuminen herättää oppi-

laissa hämmennystä. Eräs haastateltava kuvasi, että olisi outoa, jos uskonnonopet-

taja pukeutuisi paljastaviin vaatteisiin tai näyttäisi epäsiistiltä. 

Vuorovaikutustaitoihin kuuluu myös viestien vastaanottamista. Haastattelu-

jen perusteella erityisesti kuuntelemisen taito on tärkeä piirre uskonnonopettajas-

sa. Myös Räsäsen tutkimuksen mukaan uskonnonopettajan ammattitaidon yksi 

tärkeä piirre on oppilaiden kuuntelemisen taito.143 Kuuntelemisen taito korostuu 

uskonnonopetuksessa, koska oppilailla on mielipiteitä ja näkemyksiä uskonnolli-

sista asioista. Kuuntelemisen taitoon kuuluu, että uskonnonopettaja ei arvostele 

oppilaiden mielipiteitä eikä ota henkilökohtaisesti, jos joku oppilas on eri mieltä. 

Osa haastateltavista kertoi myös, että uskonnonopettajalle voi kertoa tärkeitä tai 

vaikeaksi kokemiaan asioita. Muutama haastateltava kertoi uskonnonopettajan 

olevan kaikista koulun opettajista se, joka on kiinnostunut kuulemaan, miten oppi-

lailla menee muutenkin kuin opintojen suhteen. Uskonnonopettaja on kysynyt 

aina tunnin aluksi yleisesti kuulumisia ja sanonut, että hänelle voi tulla aina ker-

tomaan, jos jonkin harmittaa tai on huonosti elämässä. Molemmat haastateltavista 

sanoivat kokevansa hyvänä asiana, että uskonnonopettaja haluaa päästä lähemmäs 

oppilaita ja osoittaa kiinnostusta heidän elämäänsä kohtaan. Kuuntelemalla oppi-

laita uskonnonopettaja viestii, että arvostaa ja välittää oppilaistaan.  

8.3 Oppilaantuntemus ja tilanneherkkyys 
Uskonnonopetuksessa oppilaantuntemus on tärkeää. Aineistosta oppilaantunte-

mukseen liittyviä piirteitä nousi esille oppilaiden tasavertaisesta kohtelusta, oppi-

laiden uskonnollisesta kehitystasosta sekä erilaisista tavoista oppia. Oppilaat odot-

tavat, että uskonnonopettaja suhtautuu heihin omina itsenään ja tasapuolisesti. 
 

Se on tärkeää, että uskonnonopettaja kohtelee oppilaita tasapuolisesti ja jokainen tulee ottaa 
huomioon omana itsenä. (H10) 

 
Uskonnonopettajan oppilaisiin kohdistama tasavertainen kohtelu ei haastateltavien 

mukaan ole aina automaattista. Haastatteluista käy ilmi, että oppilaat tarkkailevat, 

suosiiko uskonnonopettaja tiettyjä oppilaita. Suosimista voi ohjata oppilaiden us-

konnollinen vakaumus tai mielipiteet uskonnoista. Eräs haastateltava kertoi us-

                                                
143 Räsänen 2006, 111. 



 52 

konnonopettajastaan, jolla oli ollut suosikkioppilaita tietynlaisten näkemyksien 

takia. Se oli vaikuttanut muiden oppilaiden suhtautumiseen uskonnonopettajaan ja 

heidän kiinnostukseensa oppiainetta kohtaan. Uusikylän yksi hyvän opettajan 

määritelmään liittämä ominaisuus on, että opettaja osaa kohdella oppilaita tasaver-

taisesti, huomioiden jokaisen yksilönä. Opettaja ei aseta oppilaiden sukupuoleen 

tai älykkyyteen perustuvia ennakkoluuluja.144 Tämän tutkimuksen mukaan ennak-

koluuloja uskonnossa ei saa asettaa myöskään oppilaiden uskonnollisuuteen. Uu-

sikylä jatkaa kirjoittamalla, että oppilaiden kohtelu tasavertaisesti parhaimmillaan 

lisää opiskelumotivaatiota ja oppiaineen kiinnostavuutta.145 

Haastateltavat toivovat, että uskonnonopettaja tiedostaa ja hyväksyy oppi-

laiden erilaiset suhtautumistavat uskontoihin ja uskonnollisuuteen eikä anna nii-

den vaikuttaa oppilaiden kohtelussa. Eräs haastateltava kuvasi, miten hänen oma 

suhtautumisensa uskontoon oli muuttunut vuosien myötä. Muutos oli vaikuttanut 

hänen käyttäytymiseensä uskonnontunnilla siten, että uskonnonopetukseen kiel-

teisesti suhtautuva olikin alkanut kiinnostua ja suhtautua positiivisemmin uskon-

nonopetukseen, mikä oli vaikuttanut hänen oppituntikäyttäytymiseensä. Ubani 

toteaa, että uskonnonopettajan tulee olla tietoinen erilaista taustatekijöistä kuten 

oppilaiden persoonallisuuden kehitysvaiheista, koska uskonnontunneilla ne tule-

vat usein näkyviin. Oppilailla saattaa olla ymmärtämisvaikeuksia tai he saattavat 

reagoida voimakkaastikin, koska oppilas suhteuttaa tiedostaen tai tiedostamattaan 

omaa elämänkatsomustaan käsiteltäviin uskonnollisiin asioihin.146 Kun uskon-

nonopettaja tiedostaa oppilaidensa mahdolliset taustatekijät uskonnollisessa tai 

persoonallisuuden kehityksessä, hän osaa paremmin suhteuttaa opetustaan oppi-

laille sopivaksi. 

Oppilaantuntemus pitää sisällään myös oppilaiden erilaisten oppimistapojen 

tiedostamista.  
 

Sekin, että kaikkihan oppivat eri tavalla. Joku oppii paremmin lukemalla ja niin edelleen, 
niin jos opettaja vaikka aina kirjoituttaa, niin se menee niillä vaikeaksi. (H13) 

 
Viittauksia, joissa haastateltava kuvaa, miten opettajan tulee käyttää erilaisia ope-

tustapoja hyväkseen sen mukaan, mikä oppilaille on sopivaa, löytyy monia. Osa 

kuvasi erilaisten oppijoiden tunnistamista opettajan oppilaita kohtaan osoittamana 

välittämisenä ja huomioimisena.  
 
                                                
144 Uusikylä 2006, 85–87. 
145 Uusikylä 2006, 88. 
146 Ubani 2013, 182. 
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Jos vaikka joku ei esimerkiksi tykkää yhtään tehdä esseitä, huomioisi siinä tekemisessä sit-
ten sen. (H19) 
 

Oppilaantuntemuksella on vaikutus oppilaiden kiinnostuneisuuteen oppiaineesta. 

Oppilaiden erilaisuuden huomioiminen opetuksessa vaikuttaa sekä yksilöllisesti 

että kollektiivisesti oppilaiden kiinnostukseen oppiaineesta. Eräs haastateltava 

sanoi, että kun opettaja osaa opettaa huomioiden erilaiset oppijat, pysyy paremmin 

kaikilla kiinnostus yllä. Kiinnostuneisuus oppitunneilla on näin ollen ainakin 

osaksi myös ryhmän yhteinen kokemus.  

 Oppilaat odottavat uskonnonopettajalta tilanneherkkyyttä, jolla on yhteys 

oppilaantuntemukseen. Aineistosta nousee näkemyksiä, joiden mukaan uskon-

nonopettajan tulee huomata oppitunnilla, että joku oppilaista ei ymmärrä, on vä-

synyt tai opettajan toimintatapa ei toimi. Tällöin opettajan tulee osata reagoida 

tilanteen vaatimalla tavalla. 
 

Jos opettaja huomaa, että joku ei esimerkiksi ole yhtään kiinnostunut siitä aiheesta eikä mi-
tenkään, niin ensin hän jotenkin tsemppaa ja jatkaa vasta sitten eteenpäin. (H9) 

  
Oppilaantuntemuksen myötä uskonnonopettaja on tietoinen oppilaiden uskonnol-

lisesta kehityksestä sekä erilaisista tavoista oppia. Vaikka uskonnonopettaja ei 

tietäisikään jokaisen oppilaansa uskonnollisuutta tai oppimistapoja erikseen, on 

hänen hyvä tietää, millaisia vaiheita ja suhtautumistapoja on olemassa ylipäätään, 

jolloin hän osaa suhtautua ja suhteuttaa opetustaan niiden mukaan. Ubani on sa-

maa mieltä ja toteaa, että oppilaiden kehitystasojen tuntemuksen avulla uskon-

nonopettaja osaa suhteuttaa opetustaan sisällöllisesti ja toimintatavoiltaan.147 

8.4 Oppiainesosaaminen 
Oppiainesosaaminen nousi esille aineistosta yhtenä uskonnonopettajan työhön 

kuuluvana osaamisalueena, jonka kautta uskonnonopettaja vaikuttaa oppilaiden 

kiinnostukseen uskontoa kohtaan. Haastateltavat ovat tietoisia, että uskonnonopet-

tajan oppiainesosaamiseen kuuluu laaja-alaisesti eri osa-alueita. Tutkimuksessa 

aiemmin määriteltyjä uskonnon oppiaineksen osa-alueita, uskontotiedon, yleissi-

vistyksen ja henkisen kasvun ainesta mukailleen, uskonnonopettajan op-

piainesosaaminen on jaoteltu aineiston perusteella kolmeen kategoriaan: uskonto-

tiedon osaaminen, kontekstitietoisuus ja psykologinen osaaminen. Oppilaat odot-

tavat, että uskonnonopettaja hallitsee kaikki kolme osa-aluetta. 

                                                
147 Ubani 2013, 180–181. 
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Uskontotiedon osaaminen pitää sisällään riittävän asiantuntijuuden oppiai-

neen sisältöihin. Haastateltavat korostivat, että uskonnonopettajan tulee hallita 

hyvin asia, josta hän kulloinkin opettaa. Oppilaat odottavat, että uskonnonopettaja 

hallitsee oppiaineksen niin hyvin, että hänen ei tarvitse lukea opetuksen aikana 

kirjasta tai powerpoint-dioista. Muutamat haastateltavat sanoivat, että uskonnon-

opettajan perustietämys uskonnoista tulee olla laajempi, kuin vain oppiaineen 

asiasisältöjen tuntemusta. Lisäksi uskonnossa kokonaisuuksien ja asiayhteyksien 

hallinta on tärkeässä roolissa. 
 
Opettajasta huomaa, jos se on vain opetellut ne asiat ulkoa mutta ei hahmotta kokonaisuuk-
sia. Esimerkiksi jos kysyy jotain poikkeavaa, niin se käskee vaan googlaamaan. (H4) 

 
Ubani määritteli yhdeksi uskonnonopettajan oppiainespesifisosaamisen alaryh-

mäksi teologis-uskontotieteellisen osaamisen, joka on verrattavissa edellä kuvat-

tuun uskontotiedon osaamisalueeseen. Kuten tässä tutkimuksessa, Ubanin mukaan 

uskonnonopettajan tulee hallita peruskäsitteistö ja keskeiset piirteet sisällöistä. 

Ubani mukaan uskonnonopettaja tulee olla tarvittaessa kyvyn etsiä lisää tietoa 

oikeista läheistä. Viimeksi mainittu suoralainaus viittaa samaan siinä, että uskon-

nonopettajan tulee tarvittaessa etsiä uutta tietoa eikä vain kehottaa oppilaitaan 

etsimään itse tietoa hakupalveluista. Uskonnonopettajan uskontotiedon osaamisel-

la on yhteys oppilaiden oppiainetta kohtaan kokemaan kiinnostukseen. Jos uskon-

nonopettaja ei hallitse oppiaineen keskeisiä sisältöjä, hän osoittaa välinpitämättö-

myyttä sekä oppiainetta että oppilaita kohtaan, mikä näkyy usein suppeina opetta-

jakeskeisinä opetustapoina.  
 

Jos uskonnonopettaja tulee luokkaan ja käskee meidän vain itse lukea kirjasta ja tehdä teh-
täviä, tulee olo, ettei häntä itseäkään kiinnosta koko homma tai ettei hän vain osaa opettaa. 
(H15) 

 
Uskonnonopettajan osoittama välinpitämättömyys tarttuu oppilaisiin. Puutteelli-

nen osaaminen uskontotiedon sisällöissä näkyy oppilaille uskonnonopettajan epä-

varmuutena. Sen lisäksi yksipuolisten opetustapojen käyttö vähentää oppilaiden 

kiinnostusta oppiainetta kohtaan. 

Psykologinen osaaminen on toinen oppiainesosaamiseen kuuluva osa-alue. 

Uskonnonopettajan psykologinen osaaminen on ennen kaikkea opetuksen henki-

seen kasvuun liittyvien prosessien tiedostamista ja tuntemista. Psykologinen 

osaaminen on kaksisuuntaista. Ensinnäkin uskonnonopettajan tulee tiedostaa, mi-

ten hän opetuksellaan voi vaikuttaa oppilaiden henkiseen kasvuun. Toiseksi us-
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konnonopettajan tulee osata suhtautua oppilaiden erilaisiin reaktioihin oppituntien 

aikana.  
  
Se ei saa ottaa liian henkilökohtaisesti sitä opetusta. Varsinkin, jos se on niin tärkeää sille 
se uskonto, se ei silti saisi ottaa loukkauksena sitä, jos joku oppilas pitää ihan tyhjänpäiväi-
senä sitä asiaa. Jos joku vaikka naureskelee joillekin jutuille tai pilkkaa jotakin kuvaa, niin 
ei siinä ole mitään henkilökohtaista sitä opettajaa kohtaan, vaan se on vain ettei niillä aina-
kaan siinä hetkessä kiinnosta se itse asia. Tuskin esimerkiksi jossain matematiikassa, jos 
sanotaan, että ei jaksaisi jotain differentlaskentaa, niin ei se opettaja ota sitä niin henkilö-
kohtaisesti kuin uskonnossa. (H11) 

 
Ubani toteaakin, että uskonnonopettajan osaamiseen kuuluu opetuksen taustateki-

jöiden kuten oppilaiden persoonallisuuden ja kognitiivisen kehityksen tietämys, 

koska niiden vaiheet tulevat usein näkyviin oppitunneilla. Tämä auttaa uskonnon-

opettajaa tulkitsemaan opetustaan.148 Psykologisen osaamisen vaikutus oppilaiden 

kiinnostukseen tapahtuu aineiston perusteella ennen kaikkea, jos kyseinen taito 

puuttuu uskonnonopettajalta. Haastateltavat kuvailivat kielteisiä tunteita siihen, 

jos uskonnonopettaja yrittää suoraan vaikuttaa esimerkiksi oppilaiden henkilökoh-

taiseen vakaumukseen. Kun uskonnonopettaja osaa ottaa oppilaiden psyykkiset 

prosessit huomioon opetuksessa, hän luo avointa ilmapiiriä, joka ei tukahduta op-

pilaiden kiinnostusta vaan mahdollistaa sen. 

 Kolmas kategoria on kontekstitietoisuus. Kontekstitietoisuus tarkoittaa, että 

uskonnonopettaja on tietoinen ajankohtaisista uskonnollisista asioista, jotka vai-

kuttavat suomalaisessa yhteiskunnassa sekä muualla maailmassa. Monet haastatel-

tavista toivoivat, että uskonnontunnilla käsiteltäisiin mediassa esillä olevia ajan-

kohtaisia uskonnollisia konflikteja sekä niiden vaikutuksia ihmisille. Aineistosta 

nousee useassa kohden esille myös näkemys siitä, että uskonnonopettajan tulee  

ymmärtää eri uskontojen merkityksiä, mikä viittaa siihen, että pelkkä uskontotie-

don osaaminen ei ole riittävä oppiainesosaamisen muoto. Myös Ubani on havain-

nut uskonnonopettajan kontekstitietoisuuden merkityksen uskonnonopetuksessa. 

Kontekstitietoinen uskonnonopettaja hahmottaa uskontojen roolin eri yhteyksissä. 

Sen lisäksi hän on selvillä monikulttuurisuuden muutoksista ja uskontojen näky-

misestä tiedotusvälineissä. Kontekstitietoisuuden käytännön seuraukset näkyvät 

Ubanin mukaan muun muassa siinä, että uskonnonopettaja osaa avata ajankohtais-

tenkin konfliktien uskonnolliset juuret ja yhteydet oppilailleen.149 Erilaisten us-

konnollisten kontekstien mukaan ottaminen opetukseen lisää oppilaiden kiinnos-

tusta oppiainetta kohtaan. Aineiston perusteella oppiainesosaamisen eri kategori-

                                                
148 Ubani 2013, 182. 
149 Ubani 2013, 182. 
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oista juuri kontekstitietoisuudella, ja sen hyödyntämisessä opetuksessa on suurin 

positiivinen vaikutus oppilaiden kiinnostukseen oppiaineesta.  

8.5 Pedagoginen asiantuntijuus 

8.5.1 Opettajakeskeiset opetusmenetelmät 
Opettajakeskeisiä menetelmiä löytyy aineistosta useita. Eniten viittauksia oli opet-

tajan luentoihin, mikä oppilaiden näkökulmasta tarkoittaa, että opettaja puhuu ja 

oppilaat kuuntelevat. Opettajan luennoista haastateltavat erottivat kaksi erilaista 

tapaa: oppikirjan tai PowerPointien kautta esittämisen sekä tarinat ja kertomukset. 

Opettajan luentojen lisäksi opettajakeskeisiin menetelmiin kuulu oppilaiden teke-

mät muistiinpanot opettajan puheen pohjalta ja oppimateriaalin lukeminen ja teh-

tävien tekeminen.150 

Opettajakeskeiset menetelmät ovat haastateltavien mukaan työtapoja, jotka 

vaikuttavat oppilaiden kiinnostukseen negatiivisesti, jos opetus rakentuu pelkäs-

tään niiden varaan. Jokainen haastateltavista kuvasi opettajakeskeisiä menetelmiä 

sellaisiksi, jotka saavat kiinnostuksen oppiainetta kohtaan hiipumaan. Mitä 

enemmän uskonnonopettaja on yksin äänessä, sitä vähemmän kiinnostavaksi op-

pilaat opetuksen kokevat.  
 
T: Millainen uskonnonopettaja saa kiinnostuksesi hiipumaan? 
H12: Sellainen, joka puhuu vain ja käskee olla hiljaa eikä saa tehdä mitään itse. 

 
Opettajan luennot, muistiinpanojen ja oppimateriaalin tekeminen näyttäisivät ai-

neiston mukaan muodostavan kokonaisuuden, joka vaikuttaa negatiivisesti oppi-

laiden kiinnostukseen.  
 
T: Millainen uskonnonopettaja saa kiinnostuksesi hiipumaan? 
H2: Sellainen hiljainen, joka ei puhu muuta kuin ne pakolliset asiat, käskee kirjoittaa ja lait-
taa sitten tekemään tehtäviä. 

 
Sen sijaan opettajakeskeisistä menetelmistä opettajan kertomat tarinat ja kerto-

mukset lisäävät oppilaiden kiinnostusta oppiainetta kohtaan.  
  

Jos opettaja kertoo esimerkiksi eri uskonnoista, hän kertoo esimerkiksi, jos hänen joku tuttu 
on siinä uskonnossa. Se on kyllä sellainen, että jaksan kuunnella ja keskittyä, ja on paljon 
kiinnostavampaa, kuin että kertoo vain kirjan kautta. (H10) 

 
Vaikka lähtökohtaisesti opettajajohtoiset työtavat oppilaat kokevat kiinnostusta 

vähentävänä, aineistosta löytyi myös esimerkkejä, miten opettajajohtoisesti voi 

kiinnostusta lisätä. Opettajan luentoihin kiinnostusta tuovia elementtejä ovat ää-

                                                
150 Ks. esim. Uusikylä & Atjonen 2005, 120–121; Hellström 2008, 209–211. 
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nenkäyttö sekä videot ja kuvat. Aineistosta löytyy viittauksia siitä, että uskonnon-

opettaja voi vivahteikkaalla, innostavalla sekä huumoripitoisella luennollakin luo-

da lisää kiinnostusta oppiainetta kohtaan. Lisäksi oppilaat toivovat, että opettaja-

johtoisissa menetelmissä opettaja käyttäisi opetuksensa tukena videoita ja kuvia.  
 

T: Sanoit, että uskonto on sinun mielestä tylsä oppiaine. Miten uskonnonopettaja saisi siitä 
mielenkiintoisemman? 
H15: Esimerkiksi kertomukset, jos niiden avulla se opettaja pystyisi opettamaan, ja näyttä-
mällä samalla esimerkiksi videoita eri uskonnoista. 

 
Uskonnollisen materiaalinen käyttö opetuksen yhteydessä suurimalle osalle lisää 

kiinnostusta. 
 

Jos opettaja toisi esimerkiksi Koraanin, tulisi sellainen että vau, mikä tuo on. (H7) 
 
Kolme haastateltavista suhtautui kielteisesti uskonnollisen materiaalin käyttöön 

opettajajohtoisesti oppitunnilla, koska kokevat sen liian tunnustuksellisena. Erään 

heistä ajatus tiivistää muidenkin näkemyksen siitä, että vapaaehtoisesti tai yhdessä 

sovitusti uskonnolliseen materiaaliin tutustuminen on kuitenkin kiinnostusta li-

säävä työmuoto. 
 

Kyllä niitä voisi käyttää kuitenkin sen mukaan, mikä ketäkin kiinnostaa. (H13) 
 
Opettajajohtoista tietokonetyöskentelyä haastateltavat eivät pitäneet kiinnostusta 

lisäävänä työtapana. Ainoastaan yksi sanoi, että kiinnostusta lisää tehdä opettajan 

ohjaamana tehtäviä tietokoneella ja internetissä. 

8.5.2 Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät 
Oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin haastateltavat suhtautuivat positiivisemmin 

kuin opettajakeskeisiin menetelmiin. Aineiston perusteella oppilaskeskeisiä mene-

telmiä ovat oppilaiden yksin tai ryhmissä toteuttamat esitelmät, esseet ja asiantun-

tijatyöt. Esitelmät voivat olla joko suullisia tai kirjallisia töitä, jotka oppilaat to-

teuttavat etsimällä itse tietoa aiheesta ja esittämällä sitten aiheen muille oppilaille 

tai opettajalle. Esseet ovat kirjallisia töitä annetusta aiheesta, jotka oppilaat toteut-

tavat yksin tai pienryhmissä kokoamalla yhteen tietoa eri lähteistä. Esseitä ei 

yleensä esitetä muille vaan opettaja arvioi ne osana uskonnonkurssia. Asiantunti-

jatyöt voidaan myös toteuttaa joko yhdessä tai ryhmissä oppilasjohtoisesti siten, 

että oppilaista tulee jonkin asian asiantuntijoita informaation haun ja tutkimisen 

seurauksena, jonka jälkeen he opettavat asian muille itse luomiensa tehtävien, 

kysymyksien tai luentojen kautta. 
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Suurin osa haastateltavista toteuttaisi oppilaskeskeiset menetelmät ryhmissä. 

Eräs haastateltava sanoi, että kaikki ne oppitunnit on mukavia, joissa tehdään yh-

dessä tai ryhmissä jotakin. Haastateltavista kolme sanoi, ettei pidä ryhmissä työs-

kentelystä henkilökohtaisesti mutta tietää, että suurimman osan mielestä ne ovat 

toimivia ja kiinnostusta lisääviä työtapoja. Oppilaskeskeiset menetelmät tekevät 

oppitunnista ja oppiaineesta kiinnostavampaa, koska oppilaat saavat itse tehdä ja 

toteuttaa.  
 
Just se, että opettaja ei puhu vain yksinään vaan olisi kaikkea eri tyylistä tekemistä ja että 
oppilaat saisivat itse tehdä asioista. (H8) 
 

Uskonnossa oppilaita kiinnostaa tutkia itse asioita. Opettajakeskeisten menetelmi-

en yhteydessä oppilaat suhtautuivat varuksella siihen, että opettaja käyttää eri us-

kontojen omia materiaaleja hyväkseen opetuksessaan tai laittaa oppilaita teke-

mään erilaisia valmiiksi laadittuja tehtäviä oppikirjoista tai internetistä. Oppilas-

keskeisten menetelmien kohdalla oppilaat suhtautuvat uskonnolliseen materiaaliin 

sekä internetin käyttöön positiivisemmin.  
 

En kyllä tykkäisi, jos opettaja käyttää esimerkiksi Raamattua tai mitään muutakaan hengel-
listä materiaalia oppitunnilla, koska siitä tulee vähän sellainen tuputtava fiilis. Mutta tietysti 
silloin, jos ryhmä yhdessä haluaa, että tutkitaan tai katsotaan esimerkiksi Raamatusta tai 
Koraanista jotakin, se voi olla ihan kiinnostavaakin. (H4) 

 
Uskonnollinen materiaali, oppikirjat ja internet toimivat oppilaille hyvinä infor-

maation lähteinä ja tiedonhaun välineinä esitelmien, esseiden ja asiantuntijatöiden 

toteuttamiselle.  
  

Nykyään, kun on kaikki iPadit ja muut älylaitteet, niitä pitäisi käyttää informaation haussa. 
(H8) 

 
Tiedonlähteitä hyväksikäyttämällä oppilaat pystyvät itse toimimaan aktiivisina 

tiedon etsijöinä ja rakentajina. Opettajan tehtävänä on olla toiminnan ohjaajana, 

kannustaja sekä tarkastajana. 

8.5.3 Yhteistoiminnalliset menetelmät 

Uskonnonopetuksessa haastateltavat pitävät yhteistoiminnallisia opetusmenetel-

miä oppiaineen kiinnostavuuden kannalta merkityksellisinä. Yhteistoiminnallisia 

menetelmiä, joita aineistossa esiintyy ovat ryhmäkeskustelu, yhteisprojektit sekä 

erilaiset tutustumis- ja vierailukäynnit. Tutustumis- ja vierailukäyntien paikkaa 

osana yhteistoiminnallisia menetelmiä mietittiin aineiston valossa tarkkaan. Haas-

tateltavien kommentit antavat kuitenkin viitteitä, että tutustumis- ja vierailukäyn-
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nit ovat lähellä yhteisesti toteutettuja projekteja ja niiden kautta herää paljon yh-

teistä keskustelua. Tästä syystä ne on sijoitettu yhteistoiminnallisiin menetelmiin. 

Ryhmäkeskustelut voidaan toteuttaa pienryhmäkeskusteluina tai koko luo-

kan kanssa. Keskustelu eli dialogi on haastateltavien mielestä tärkein opetusmene-

telmä uskonnossa. Sana ”keskustelu” esiintyy aineistossa yksittäisenä sanana eni-

ten. Eräs haastateltava sanoi, että toivoo uskonnonopettajan eniten olevan keskus-

televa ja keskusteluun kannustava. Opetusmenetelmänä jokainen suosisi keskuste-

lua. 
 
Toivon, että uskonnonopettaja luopuisi sellaisesta yleisestä tyylistä, että vain luetaan kirjas-
ta, vaan että ennemmin keskustelisimme siitä asiasta. (H3) 

 
Eräs haastateltava sanoi, että kaikki oppitunnit, joilla keskustellaan on mukavia ja 

kiinnostusta herättäviä. 

Yhdessä toteutettavat projektit haastateltavat kokevat kiinnostuksen kannal-

ta tärkeiksi. Minkään muun yksittäisen opetusmenetelmän kohdalla ei aineistosta 

löydy niin tarkoin kuvattuja esimerkkejä, kuin yhteisprojektien. Projekteille on 

tyypillistä, että niissä yhdistyy monta eri opetusmenetelmää ja oppilaat saavat 

toimia aktiivisesti mukana projektin toteuttamisessa. Eräs haastateltava kuvasi 

esimerkin tavoin, miten he olivat toteuttaneet yhdessä projektin. Oppilaat olivat 

yhdessä suunnitelleet ja jakaneet jokaiselle jonkin kokonaisuuteen liittyvä osateh-

tävä toteutettavaksi. Lopussa jokaisen oppilaan tai ryhmän tuotokset oli koottu 

yhteen, jolloin projektin kokonaisuus oli muodostunut.  

Tutustumis- ja vierailukäynnit ovat yhdessä toteutettuja uskonnolliseen ra-

kennukseen tai tilaan liittyviin paikkoihin tutustumista. Ne voivat olla myös jon-

kin uskonnollisen yhteisön jäsenen kertomuksia omasta uskonnostaan koulura-

kennuksessa tai sen ulkopuolella. Tutustamiskäynneissä tärkeässä roolissa on, että 

oppilaat saavat aktiivisesti osallistua kyselemällä ja kommentoimalla. Tutustu-

miskäynnit ovat haastateltavien mielestä monella tapaa kiinnostusta lisääviä. Ne 

ovat tavallisesta oppitunnista poikkeavia, konkreettisia sekä mieleenpainuvia. 
  

Me kävimmekin juutalaisten synagogassa, mikä toi siihen opetukseen paljon lisää ja oli 
mielenkiintoista. (H3) 

 
Uskonnollisten yhteisöjen jäsenten kertomat esitelmät omasta uskonnosta ovat 

oppilaiden mielestä myös kiinnostavia. 
 
Olisihan se hienoa, kun näkisi ihan oikeasti, millaista se olisi. Tai jos joku tulisi kertomaan 
meidän luokkaan, sekin olisi. Se jäisi mieleen paremmin eikä se asia jäisi niin kaukaiseksi, 
kuin vain kirjasta lukemalla kun näkisi ja kuulisi niiltä itseltään. (H7) 
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Tutustumiset ja vierailut herättävät oppilaissa mielenkiintoa uskontoa kohtaan ja 

herättää keskustelua. 

8.6 Uskonnonopettajan persoonan ja kompetenssin suhde 
sekä vaikutus oppilaiden kiinnostukseen uskontoa kohtaan 
Opettajaherkkyyden yhteydessä uskonnonopettajan vakaumus ja sen esilletuomi-

nen, moraali ja positiivinen ja auttavainen luonne nousivat esille. Tässä kohtaa on 

syytä tarkastella niitä myös oppilaiden uskontoa kohtaan kokeman kiinnostuksen 

näkökulmasta. Uskonnonopettajan vakaumukselle haastateltavat ei asettaneet eri-

tyisvaatimuksia. Oppilaiden kiinnostukseen vaikuttavana tekijänä ei uskonnon-

opettajan vakaumuksella ole merkitystä. Samoin haastateltavat suhtautuivat us-

konnonopettajan moraaliin. Vaikka he kiinnittävät uskonnonopettajan moraaliseen 

käytökseen tavallista enemmän huomiota verrattuna muiden aineiden opettajiin, ei 

sillä suoranaista vaikutusta heidän mielestään ole heidän oppiainetta kohtaan ko-

kemaan kiinnostukseensa. 

 Vaikka uskonnonopettajan vakaumuksella ei ole oppilaiden kiinnostukseen 

vaikuttavaa asemaa, haastateltavien mukaan heidän kiinnostukseensa vaikuttaa 

uskonnonopettajan uskonnollinen projektio. Jos uskonnonopettaja heijastaa oppi-

laisiinsa omaa uskonnollista vakaumustaan tai pyrkii aktiivisesti käännyttämään ja 

ohjaamaan oppilaidensa uskonnollista vakaumusta, vaikuttaa se oppilaiden kiin-

nostukseen oppiainetta kohtaan kielteisesti. 
 

Se tekisi kiinnostavammaksi, jos kaikki oppilaat voisi kertoa oman mielipiteensä eikä se 
opettaja sitten sanoisi siihen mitään onko se oikein tai väärin. (H13) 
 

Tästä syystä haastateltavat useassa kohden korostivat, että uskonnonopettajan tuli-

si ilmaista uskonnollisuuttaan joko puolueettomasti tai ei ollenkaan. 

Uskonnonopettajan luonteenpiirteiksi haastateltavat liittivät positiivisuuden 

ja auttavaisuuden. Uskonnonopettaja, joka on positiivinen ja auttavainen, tekee 

uskonnontunneista miellyttäviä. Innostunut ja iloinen asenne välittyy ja tarttuu 

oppilaisiin. Kuitenkaan ilman vahvaa ammattitaitoa ei uskonnonopettajan positii-

vinen ja auttavainen luonne ole merkityksellisessä osassa oppilaiden uskontoa 

kohtaan kokemaan kiinnostukseen. Positiivisuus ja auttavainen luonne liitettään 

herkemmin uskonnonopettajan ominaisuudeksi, kuin muiden opettajien. Aineiston 

valossa näyttäisikin siltä, että uskonnonopettajan positiivisuus ja auttavaisuus lii-

tetään luontaisesti uskonnonopettajan ammatillisuuskuvaan. Toisin sanoen hyvän 
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ammattitaidon omaava uskonnonopettaja on positiivinen ja auttavainen luonteel-

taan. 

Aineiston perusteella oppilaiden uskontoon kokemaan kiinnostukseen vai-

kuttaa ennen kaikkea uskonnonopettajan vahva kompetenssi. Sekä uskonnollinen 

vakaumus, moraali että luonteenpiirteet tulevat esille oppituntien käytännöissä. 

Vahvan kompetenssin omaava uskonnonopettaja osaa huomioida mainitut tekijät 

opetuksessaan tai ne ovat luonnollinen osa opetusta. Tutkimustuloksien mukaan 

uskonnonopettajan persoonaan liittyvät piirteet ovat funktion eivätkä substanssin 

asemassa. Funktionaalisuus tarkoittaa, että uskonnonopettajasta painottuvat per-

soonan seuraukset eivätkä yksittäiset  persoonan piirteet ole olennaisia.151 Tär-

keintä haastateltaville oli uskontoa kohtaan kokemaansa kiinnostukseen, miten 

uskonnonopettaja toimii oppitunneilla eikä se millainen hän on. Ammattitaitoinen 

uskonnonopettaja osaa huomioida opetuksessaan kompetenssinsa kautta, miten 

hänen tulee toimia oppitunneilla suhteessa vakaumukseensa, moraaliinsa tai luon-

teenpiirteisiinsä. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat Ubanin näkemystä, ettei 

vakaumus itsessään edistä tai vähennä uskonnonopettajan pätevyyttä. Koulun us-

konnonopetuksessa, myös kiinnostavuuden kannalta, tärkeintä on uskonnonopet-

tajan pedagoginen asiantuntijuus ja ammattiosaaminen kokonaisuudessaan.152  

Haastateltavien mukaan uskonnonopettajan pedagogisella asiantuntijuudella 

on suurin rooli siinä, miten uskonnonopettaja saa heidät kiinnostumaan uskonnos-

ta oppiaineena. Uskonnonopetuksessa tulisi käyttää monipuolisesti eri opetusme-

netelmiä. Ubani on havainnut saman ja toteaa, että uskonnonopetuksessa moni-

puolisten opetusmenetelmien käyttö on tärkeää.153 Opetustavoilla uskonnonopet-

taja vaikuttaa suoraan oppilaidensa kiinnostukseen. Uskonnonopettajan pedagogi-

nen asiantuntijuus edellyttää kuitenkin hyviä vuorovaikutustaitoja, oppilaantun-

temusta ja tilannetajua sekä oppiainesosaamista. Myös uskonnonopettajan oma 

motivaatio ja halu toteuttaa opetustaan monipuolisesti on pedagogisen asiantunti-

juuden edellytys.  

Uskonnonopetuksessa oppilaiden kiinnostukseen vaikuttaa se, saavatko he 

toimia aktiivisina oppijoina. Oppilaat haluavat itse tehdä ja toteuttaa uskonnon-

tunneilla. He toivovat työtapoja, jotka mahdollistavat oppilaille aktiivisen ja yh-

teisöllisen osallistumisen opetukseen, mikä vaikuttaa heidän kiinnostukseensa 

oppiainetta kohtaan. Tutkivan oppimisen pedagoginen malli vastaa hyvin oppilai-
                                                
151 Ks. Ubani 2013, 183. 
152 Ks. Ubani 2013, 188. 
153 Ubani 2013, 180. 
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den toiveita omasta toimijuudesta uskonnon opetustilanteissa. Tutkivan oppimisen 

keskeinen ajatus on, että opetuksella ei tähdätä vain oppilaiden tietomäärää lisää-

miseen vaan tarkoituksena on aktivoida heissä innostus oppia uutta. Tutkiva op-

piminen painottaa oppilaiden omaa ajattelutaitoa ja ymmärrystä, oppimisen akti-

voimista sekä oppilaiden oppimisen tukemista.154 Tämän tutkimus vahvistaa Lon-

kan näkemystä siitä, etteivät oppilaat odota oppitunneilta viihdettä, vaan että asi-

oita käsitellään yhdessä mukaansatempaavalla tavalla. Riittää, kun uskonnonopet-

tajakin antaa enemmän tilaa oppilaidensa ajattelulle.155   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
154 Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005, 13, 17. 
155Ks.  Lonka 2014. 
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9. Johtopäätökset 

9.1 Uskonnon opettajaherkkään luonteeseen vaikuttavat 
tekijät 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen myötä perehdyttiin tekijöihin, jotka tekevät 

evankelisluterilaisesta uskonnonopetuksesta opettajaherkän oppiaineen. Tutki-

musaineisto koostuu kuudestatoista lukiolaisen teemahaastattelusta. Tavoitteena 

oli saada haastateltavien kokemuksien ja näkemyksien kautta tietoa vähän tutki-

tusta aiheesta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysimenetelmänä käytettiin 

abduktiivista eli teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Analyysissa on edetty aluksi 

aineistolähtöisesti mutta loppuvaiheessa aineistoa ohjaamaan otettiin didaktinen 

kolmio, jonka avulla aineiston tulkintaan avautui laajempaa näkökulmaa. 

Uskonnon opettajaherkkään luonteeseen vaikuttavat oppiaines, oppilas, 

opettaja sekä oppimisympäristö. Jokainen näistä osa-tekijöistä sisältää itsessään 

piirteitä, jotka tekevät uskonnosta opettajaherkän. Opetustilanteissa oppiaines, 

oppilas, opettaja ja oppimisympäristö toimivat vuorovaikutteisessa suhteessa, jos-

sa ne vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden. Opetustapahtuman ku-

vaamisessa on aikaisemmissa tutkimuksissa käytetty didaktista kolmiota, johon 

lisäämällä oppimisympäristö muodostuu didaktinen neliö. Didaktisen neliön avul-

la opetustapahtuman perustekijöiden vuorovaikutus avautuu selkeämmin. Oppi-

laan ja oppiaineksen välinen suhde muodostaa opetustapahtuman ytimen, jota 

kutsutaan didaktiseksi suhteeksi. Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kutsutaan 

pedagogiseksi suhteeksi, jolla tarkoitetaan opetustilanteissa syntyvää vuorovaiku-

tusta opettajan ja oppilaan välillä. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilaan ja op-

piaineksen kohtaamista tavoitteiden mukaisesti vallitsevissa oppimisympäristöis-

sä. Opettajaherkkyys didaktisen neliön näkökulmasta tässä tutkimuksessa tarkoit-

taa sitä, että oppilaiden näkökulmasta uskonnonopettajan rooli on korostuneessa ja 

vaikuttavassa asemassa suhteessa neliön muihin osa-alueisiin ja niiden välisiin 

suhteisiin. 
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Kuvio 6. Opettajaherkkyyden osatekijät didaktisen neliön sisällä 

 
 

Kuviossa 6 olevat laatikot osoittavat tutkimuksessa esiin tulleet erityispiirteet, 

jotka tekevät uskonnosta oppilaiden näkökulmasta opettajaherkän. Uskonnon op-

piaineksessa on nähtävissä kolme erilaista osa-aluetta: uskontotiedon aines, yleis-

sivistävä aines ja henkisen kasvun aines. Uskontotiedon aines on luonteeltaan tie-

dollista uskontojen peruskäsitteistöön ja keskeisiin piirteisiin liittyvää. Yleissivis-

tävä aines on uskonnollista lukutaitoa, jonka avulla voi ymmärtää uskonnollisia 

symboleja ja toimintatapoja. Uskonto sisältää myös henkisen kasvun ainesta, joka 

vaikuttaa oppilaan uskonnolliseen käsitykseen, suhtautumistapaan erilaisuuteen ja 

eettisyyteen. Oppiaineksen eri osa-alueita ei voi eristää toisistaan, sillä ne vaikut-

tavat toisiinsa. Oppilaan näkökulmasta uskonnon oppiainesta voi luonnehtia her-

käksi, koska se sisältää heidän kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia aspekteja. 

Oppilaan uskonnollinen vakaumus ja asenne uskontoja kohtaan näkyvät ja 

vaikuttavat uskonnontunneilla. Uskonnollinen vakaumus ohjaa oppilaiden suhtau-

tumista uskontoon oppiaineena. Koska jokainen haastateltava määritteli uskonnol-

lisen vakaumuksensa suhteessa kristinuskoon, muodostui läheisesti, etäisesti ja 

kriittisesti suhtautuvien ryhmät. Ryhmät suhtautuivat eri tavalla uskonnon op-
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piainekseen. Läheisesti kristinuskoon suhtautuvat kuvasivat oppiainesta tärkeäksi 

ja henkilökohtaiseksi. Etäisen suhteen kristinuskoon omaavat suhtautuivat op-

piainekseen varautuneemmin, kuin edellinen ryhmä mutta eivät negatiivisesti. 

Osalle tämän ryhmän edustajista uskonnon oppiaines oli tärkeää, osalle neutraalia. 

Kriittisesti kristinuskoon suhtautuvat kokivat oppiaineen turhaksi ja merkitykset-

tömäksi. Läheisesti, etäisesti ja kriittisesti kristinuskoon suhtautuvat painottivat 

oppiaineksen sisällöistä eri asioita. Läheisen suhteen omaavat painottivat uskonto-

tiedon aineksesta kristinuskoa ja henkisen kasvun aineksesta oman uskonnollisuu-

den kasvua ja kehittymistä. Tämän ryhmän vastauksissa näkyi kaikki tässä tutki-

muksessa esiin nousseet oppiaineksen sisällön osa-alueet. Etäisesti kristinuskoon 

suhtautuvien ryhmä korosti uskontotiedon aineksesta maailmanuskontoja ja hen-

kisen kasvun aineksesta erilaisuuteen suhtautumista sekä omaa uskonnollisuutta. 

Kriittisesti kristinuskoon suhtautuvien ryhmä ei vastauksissaan painottanut op-

piaineksen sisältöjä yhtä lukuun ottamatta ollenkaan. Ainoa viittaus kriittisen 

ryhmän yhdeltä edustajalta oppiaineen sisällöistä oli yleissivistävään ainekseen. 

Uskontoa opiskeleva oppilas suhteuttaa ja työstää siis omaa elämänkatsomustaan 

uskonnonopetuksen oppiainekseen. 

Osoitettu uskonnon oppiaineksen ja oppilaan välinen suhde didaktisen neli-

ön näkökulmasta tarkoittaa, että didaktinen suhde uskonnossa on erityinen. Oppi-

aineen luonne ja oppilaiden uskonnollinen vakaumus vaikuttaa siihen, millaisia 

erityispiirteitä oppilaat asettavat uskonnonopettajaan ja hänen käyttämilleen ope-

tustavoille sekä uskonnonopetuksen oppimisympäristöihin. Uskonnonopettajaan 

liitettyjä ominaisuuksia tarkasteltiin Sysiharjun määritelmän kautta, jolloin tarkas-

telun kohteena oli uskonnonopettajan persoonan erityispiirteet ja opetuksessa 

käyttämät opetustavat.  

Uskonnonopettajan persoonassa erityispiirteitä olivat vakaumuksen esille-

tuominen, moraali ja positiivinen ja auttavainen luonne. Uskonnonopettajan us-

konnolliselle vakaumukselle oppilaat eivät lähtökohtaisesti aseta erityisvaatimuk-

sia. Sen sijaan merkityksellistä oppilaille on, kuinka uskonnonopettaja tuo va-

kaumustaan esille. Oppilaat toivovat, että uskonnonopettaja suhtautuu ja osoittaa 

puolueettomuutta uskonnollisissa kysymyksissä eikä painota mitään tiettyä us-

konnollista näkökantaa puheissaan tai käytöksellään. Tästä huolimatta oppilaat 

liittävät uskonnonopettajan moraalille sekä luonteelle erityispiirteitä. Uskonnon-

opettajan odotetaan toimivan esimerkillisesti sekä koulussa että elämässä ylipää-

tään, koska hän opettaa hyvän elämän puolesta. Osa oppilaista suhtautuu uskon-
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nonopettajan kristillisestä moraalista poikkeavaan käytökseen oudoksuen. Uskon-

nonopettajan persoonaan liitetään muita opettajia herkemmin positiivisuus ja aut-

tavainen luonne. 

Haastateltavien kuvaamat opetustavat ja oppimisympäristöt indikoivat opet-

tajaherkkyyttä. Uskonnossa monipuoliset opetustavat ja oppimisympäristöt ovat 

tärkeässä asemassa. Monipuolisuus edellyttää uskonnonopettajalta pedagogista 

asiantuntijuutta. Opetustavoissa merkittävimmäksi oppilaat uskonnossa kokevat 

yhteistoiminnalliset menetelmät, joista he painottivat eniten yhteisiä keskusteluja. 

Uskonnonopettajan tulisi tukea ja rohkaista oppilaita keskustelemaan uskonnolli-

sista aiheista. Myös oppilaskeskeiset menetelmät, joihin kuuluu oppilaiden toteut-

tamat ryhmätyöt ja esitelmät ovat työtapoja, joiden avulla uskonnonopettajan tulee 

ohjata opetusta. Yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset opetustavat tukevat sosi-

aalista oppimisympäristöä, joka oppilaille on uskonnossa tärkeä osa opetustilan-

netta. Samoin oppilaat toivovat, että uskonnossa opettaja veisi heitä tutustumaan 

eri uskontojen rakennuksiin ja tiloihin konkreettisesti tai ainakin näyttämällä ku-

via ja videoita aiheesta. Uskonnonopettajan tulee ottaa opetuksessaan huomioon 

myös oppilaiden psyykkiset tekijät ennen kaikkea siitä näkökulmasta, ettei opeta 

uskonnoista ja uskonnollisuudesta sellaista, mitä oppilaat eivät kykene käsittele-

mään tai ottamaan vastaan. 

Tutkimustuloksien myötä on nähtävissä, että opettajaherkkyys vaikuttaa ko-

ko opetustilanteessa. Se on sidoksissa oppiaineksen, oppilaan, opettajan ja oppi-

misympäristön yhteistoiminnassa. Uskonnonopetuksen ja sen myötä uskonnon-

opettajan rooli on omaleimainen ja erityinen. Missään muussa oppiaineessa eivät 

oppilaat mieti opettajansa vakaumukseen ja moraaliin liittyviä kysymyksiä niin 

kuin uskonnossa. Sen lisäksi uskonnonopettajan luonteeseen liitetään herkästi 

positiivisuus ja halu olla oppilaita lähellä oleva auttaja. Oppiaineen erityisluonne 

ja uskonnonopettajan rooli vaikuttavat siihen, miten oppilaat toivovat uskonnon-

opettajan toimivan. Uskonnonopettaja toimii ennen kaikkea opetusmenetelmien ja 

oppimisympäristöjen kautta, jotka tämän tutkimuksen mukaan tulisi olla moni-

puoliset ja oppilaslähtöiset. Seuraavassa luvussa opettajaherkkyyttä tarkastellaan 

siitä näkökulmasta, miten uskonnonopettaja vaikuttaa oppilaidensa kiinnostukseen 

uskontoa kohtaan. 



 67 

9.2 Uskonnonopettajan ammatillinen kompetenssi lisää 
oppiaineen kiinnostavuutta 
Toisen tutkimuskysymyksen kautta selvitettiin, miten uskonnonopettaja voi käy-

tännössä lisätä oppilaiden kiinnostusta uskontoa kohtaa. Aineisto analysoitiin in-

duktiivisesti eli aineistolähtöisesti. Tutkimustulokset vahvistavat näkemyksiä, 

joiden mukaan uskonto on opettajaherkkä oppiaine, kun tarkastellaan opettajan 

vaikutusta oppilaiden oppiainetta kohtaan kokemaan kiinnostukseen.156 Uskon-

nonopettajan vaikutus oppilaiden oppiainetta kohtaan kokemaan kiinnostukseen 

on suuri. Uskonnonopettaja vaikuttaa oppilaiden kiinnostuneisuuteen oppiainetta 

kohtaan oman motivaationsa, vuorovaikutustaitojen, oppilaantuntemuksen ja ti-

lannetajun, oppiainesosaamisen ja pedagogisen asiantuntijuuden kautta. Nämä 

osa-alueet yhdistämällä voidaan puhua uskonnonopettajan kompetenssista. Alla 

olevassa kuviossa on havainnollistettu uskonnonopettajan kompetenssialueet, joil-

la on merkitystä oppilaiden kiinnostukseen uskontoa kohtaan. 

 
Kuvio 7. Uskonnonopettajan kompetenssin osa-alueet, jotka vaikuttavat oppilaiden kiinnos-
tukseen uskontoa kohtaan oppiaineena 

 
 

                                                
156 Ks. Räsänen 2006, 112. 
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Uskonnonopettajan oma kiinnostuneisuus on merkittävä tekijä siinä, kuinka kiin-

nostuneita oppilaat oppiaineesta ovat. Uskonnonopettajan suhtautuminen oppiai-

neeseen ja opetukseen tarttuvat oppilaisiin. Uskonnonopettajan positiivinen ja 

innostunut asenne lisää oppilaiden kiinnostusta oppiainetta kohtaan. Hyvän moti-

vaation lisäksi uskonnonopettaja vaikuttaa vuorovaikutustaitojensa kautta 

oppilaiden kiinnostukseen oppiainetta kohtaan. Vuorovaikutustaidot sisältävät 

verbaalisia ja nonverbaalisia viestejä, joiden kautta uskonnonopettaja viestii omaa 

kiinnostuneisuuttaan sekä osoittaa esiintymistaitonsa. Verbaalisiin viesteihin kuu-

luu äänenkäyttö ja kieli, joiden tulee olla innostavaa, selkeää ja ymmärrettävää. 

Nonverbaalisia viestejä ovat ilmeet, eleet, asennot, tilankäyttö, katsekontakti ja 

fyysinen olemus. Positiivisuutta viestivät ilmeet, eleet ja asennot tarttuvat oppilai-

siin. Monipuolinen tilankäyttö lisää opetukseen monipuolisuutta ja katsekontaktil-

la opettaja viestii läsnä olevaa ja avointa suhtautumista oppilaisiin.  

 Oppilaantuntemus ja tilanneherkkyys auttaa uskonnonopettajaa toimimaan 

parhaalla mahdollisella tavalla oppitunneilla. Uskonnossa oppilaantuntemus ja 

tilanneherkkyys on tärkeää, koska oppilaat suhteuttavat omaa vakaumustaan ja 

asennettaan uskonnontunnilla käytäviin sisältöihin. Tästä johtuen uskonnontun-

neilla oppilaat reagoivat välillä voimakkaastikin. Uskonnonopettajan tulee osata 

suhtauta reaktioihin ja tarpeentulleen muuttaa toimintatapaa oppilaille ja tilantee-

seen sopivaksi. Uskonnonopettajan tulee tiedostaa oppilaiden erilaiset kehitystasot 

ja tavat oppia. Oppilaille on tärkeää, että uskonnonopettaja kohtelee heitä tasaver-

taisesti uskonnollisesta vakaumuksesta huolimatta. Ilman oppilaantuntemusta ja 

tilanneherkkyyttä uskonnonopettaja saattaa tietämättään ylläpitää toimintatapoja, 

joka eivät oppilaiden mielestä ole toimivia, ja mitkä vähentää heidän kiinnostus-

taan oppitunneilla. 

 Uskonnonopettajan oppiainesosaamisella on vaikutusta oppilaiden kiinnos-

tukseen oppiainetta kohtaan. Uskonnonopettajalta odotettaan hyvää uskontotiedon 

sisällön tuntemusta, joka kattaa kouluissa käytävät asiat. Sen lisäksi uskonnon-

opettajan kontekstitietoisuus ja psykologinen osaaminen vaikuttaa oppilaiden 

kiinnostukseen uskontoa kohtaan. Kontekstitietoisuuden kautta uskonnonopettaja 

osaa hyödyntää ajankohtaisia uskonnollisia teemoja, jotka vaikuttavat Suomessa 

ja koko maailmassa. Oppilaiden kiinnostusta lisää keskustella uskonnontunneilla 

esimerkiksi mediassa esiin nousseita uskonnollisia kysymyksiä. Psykologinen 

osaaminen auttaa uskonnonopettajaa tiedostamaan ja tuntemaan uskonnossa ole-

van henkisen kasvun aineksen vaikutuksen oppilaissa. Uskonnonopettaja osaa olla 
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projisoimatta omaa uskonnollisuutta oppilaisiin ja tiedostaa oppilaissa vaikuttavat 

taustatekijät sekä mahdolliset uskonnolliseen vakaumukseen ja elämään ylipää-

tään liittyvät pohdinnat. 

 Tämän tutkimuksen mukaan uskonnonopettajan pedagoginen asiantuntijuus 

on merkittävin tekijä, jolla uskonnonopettaja vaikuttaa oppilaiden kiinnostukseen 

uskontoa kohtaan. Uskonnossa oppilaiden kiinnostusta lisää monipuoliset ope-

tusmenetelmät. Kiinnostusta lisää työtavat, joissa oppilaat saavat aktiivisesti osal-

listua ja toteuttaa erilaisia tehtäviä. Tähän sopii parhaiten yhteistoiminnalliset ja 

oppilaskeskeiset menetelmät. Yhteistoiminnallisista menetelmistä mielenkiintoi-

simpana koetaan keskustelu ja yhdessä toteutetut projektit tai vierailukäynnit us-

kontoihin liittyvissä paikoissa. Oppilaskeskeisiä menetelmiä tulisi suosia uskon-

nossa, sillä ryhmätöiden ja esitelmien avulla oppilaat saavat itse toimia aktiivisina 

opiskelijoina. 

9.3 Tutkimuskysymyksien yhteenveto 
Tässä kohtaa on syytä tarkastella tutkimuskysymyksien suhdetta toisiinsa. En-

simmäisen tutkimuskysymyksen myötä selvitettiin uskonnonopetuksen opettaja-

herkkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Toinen tutkimuskysymys tarkastelee opettaja-

herkkyyttä käytännöntasolla. Sen myötä perehdyttiin siihen, miten uskonnonopet-

taja käytännössä vaikuttaa oppilaiden kiinnostukseen uskontoa kohtaan. Tuloksien 

perusteella on nähtävissä, että uskonnonopettajan ammatillisella osaamisella eli 

kompetenssilla on merkitystä siihen, kuinka kiinnostavana oppilaat oppiaineen 

kokevat. 

Kuvio 8 osoittaa pelkistämällä, miten tutkimuskysymykset liittyvät toisiinsa. Alla 

oleva tummempi neliö kuvaa niitä tekijöitä, jotka luovat uskonnosta opettajaher-

kän oppiaineen. Tämän tutkimuksen mukaan ne vaikuttavat kokonaisuudessaan 

uskonnon opetustilanteissa. Opetustilanteissa opettajan yksi keskeinen tehtävä on 

aktivoida ja luoda oppilaille kiinnostusta opetettavaan aiheeseen. Opettajaherk-

kyyttä uskonnossa luovat tekijät, vaikuttavat siis siihen, millaisia ominaisuuksia 

oppilaat liittävät uskonnonopettajan kompetenssiin, jolla uskonnonopettaja lisää 

heidän kiinnostustaan oppiainetta kohtaan käytännössä. Kuviossa yllä oleva us-

konnonopettajan kompetenssia kuvaava nelikulmio ei ole opettajaherkkyydestä 

irrallinen toiseenkaan suuntaan, sillä se indikoi eli osoittaa opettajaherkkyyttä, 

koska uskonnonopettajan vaikutus oppilaiden kiinnostukseen uskonnosta on suuri. 
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Kuvio 8. Opettajaherkkyyttä luovat tekijät vaikuttavat siihen, millaisia piirteitä uskonnon-
opettajan kompetenssista korostuu, kun sitä tarkastellaan oppilaiden uskontoa kohtaan 
kokeman kiinnostuksen näkökulmasta  

  

Huomionarvoista on, että oppilaat kiinnittävät huomiota uskonnonopettajan va-

kaumukseen, moraaliin ja luonteeseen mutta käytännössä niillä ei ole oppilaille 

substanssin arvoa  vaan niitä arvioidaan funktion näkökulmasta. Ne vaikuttavat 

taustalla ja luovat uskonnosta erityisen luonteeltaan mutta käytännön opetustilan-

teissa tärkeintä on, miten uskonnonopettaja toimii opetustilanteissa eikä se millai-

nen hän on. Tärkeimmässä roolissa käytännön tasolla siinä, millä uskonnonopetta-

ja lisää opetustilanteissa oppilaiden kiinnostusta uskontoa kohtaan, on siis uskon-

nonopettajan kompetenssi. Tutkimustulos laajentaa Sysiharjun opettajaherkkyy-

den määritelmää.157 Oppilaiden uskontoa kohtaan kokemaan kiinnostukseen vai-

kuttaa uskonnonopettajan kompetenssi.158 Tutkimustulos vapauttaa uskonnonopet-

tajat siitä, että he olisivat sidottuja vain persoonaansa, joka usein on vaikeasti 

muutettavissa. Kompetenssi sen sijaan on jokaisen uskonnonopettajan kehitettä-

vissä. 

9.4 Luotettavuuden arviointi 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Reliabili-

teetilla tarkoitetaan mittaustuloksen toistettavuutta, jota arvioidaan tutkimuksessa 

käytettyjen menetelmien luotettavuuden kannalta. Arvioinnin kohteena laadulli-

sessa tutkimuksessa ovat tutkijan asema tutkimukseen nähden, tutkimusjoukon 

                                                
157 Sysiharju 1970, 48–52. 
158 Vrt. Kallioniemi 2007b, 50–51. 
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valinta, sosiaaliset edellytykset, käytetyt metodit ja analyysit.159 Validiteetti tar-

koittaa tutkimuksen pätevyyttä, jolloin tarkastelun kohteena on koko tutkimus. 

Reliabiliteetti ja validiteetti liittyvät toisiinsa, koska ne käsittävät tutkimuksen 

luotettavuuden ja pätevyyden. Validin tutkimuksen perusehtona on tutkimuksen 

luotettavuus. Ilman validiteettia tutkimuksella ei ole arvoa.160 Tästä syystä on hy-

vä tarkastella tutkimuksen kriittisimpiä vaiheita luotatettavuuden ja pätevyyden 

osoittamiseksi. 

Tutkimusaiheen valitaan vaikutti sekä oma kiinnostuneisuuteni uskonnon-

opetusta kohtaan että uskontopedagogisesta kirjallisuudesta noussut näkemys, että 

uskonnonopetuksen opettajaherkkyyttä on empiirisesti tutkittu vähän. Aikaisem-

mat tutkimukset ovat todenneet uskonnon opettajaherkäksi oppiaineeksi mutta 

sisällöllisesti asiaan ei ole juurikaan ennen tätä tutkimusta perehdytty. Tutkimus-

aiheeni on myös ajankohtainen ja huomionarvoinen uskonnonpedagogisen kes-

kustelun kannalta. Se avaa uskonnonopetusta ja uskonnonopettajuutta oppilaan 

näkökulmasta käsin. 

Tutkimuksen menetelmäsuuntaukseksi valitsin kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimuksen. Tähän vaikutti ennen kaikkea se, että tutkimusaiheena on ennalta 

vähän tutkittu aihe, jolloin laadulliset menetelmät sopivat hyvin tutkimusmeto-

deiksi. Laadulliselle tutkimukselle tyypilliset piirteet täyttyvät tutkimuksessa, sillä 

aineiston hankinnassa ja analysoinnissa on käytetty laadullisen tutkimuksen mene-

telmiä ja kohdejoukko on valittu tarkoituksen mukaisesti. Lukioikäisten valitse-

minen kohderyhmäksi osoittautui hyväksi, sillä heillä oli paljon ensikäden koke-

muksellista tietoa uskonnonopetuksesta ja uskonnonopettajista. Kaikilla oli koke-

musta vähintään kolmesta eri uskonnon aineenopettajasta. Haastateltavat ovat eri 

puolilta Suomea kuudesta eri lukiosta, mikä myös lisää aineiston laajuutta, näkö-

kulmaa ja luotettavuutta. 

Valitsin teemahaastattelun aineistonkeruumenetelmäksi, koska tutkimusai-

heesta on vähän aikaisempaa tutkimusta. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara toteavat, 

että haastattelu sopii menetelmäksi, kun aiheena on aiemmin vähän kartoitettu 

alue.161 Haastattelun kautta haastateltavien ajatukset, kokemukset ja tuntemukset 

pääsivät hyvin esille. Pystyin myös esittämään tarkentavia kysymyksiä, mikä lisää 

luotettavuutta, koska en jättänyt epäselviä vastuksia oman tulkintani varaan. Haas-

tattelua aineistonkeruumenetelmänä on arvosteltu konteksti- ja tilannesidonnai-
                                                
159 Cohen, Manion & Morrison 2001, 119. 
160 Cohen, Manion & Morrison 2001, 105–106. 
161 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 205. 
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suudesta.162 Haastateltavien taipumukseen antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia 

pyrin minimoimaan sillä, että kukaan haastateltavista ei tiennyt muuta kuin, että 

kyseessä on uskonnonpedagogiikan tutkimus. Heille ei erikseen kerrottu, että 

opiskelen teologiaa, jottei se vaikuttaisi haastateltavien vastauksissa. Haastattelun 

alussa korostin, että saa vastata suoraan omista kokemuksista käsin ja ilmaista 

mielipiteen avoimesti. Avoimuus ja rehellisyys näkyy vastauksissa eivätkä haasta-

teltavat arkailleet esittää kritiikkiäkään uskonnonopetusta ja uskonnonopettajia 

kohtaan.  

Kahdessa haastattelussa ympäristö vaikutti haastateltavien vastauksiin. Näil-

lä kahdella oli kiire, ja muita selvemmin he eivät keskittyneet haastattelutilantee-

seen, koska halusivat sen olevan nopeasti ohi. Aineiston riittävyyden ja luotetta-

vuuden arvioin tarkkaan. En ollut ennalta päättänyt haastattelujen määrää vaan 

haastattelin niin kauan, kunnes aineisto oli saturoitunut. Tästä näkökulmasta kah-

della vähän lyhyemmällä ja sisällöllisesti köyhemmällä haastattelulla ei ole koko-

naisuuden kannalta suurta merkitystä. 

Aineiston analysoin kaksivaiheisesti, koska tutkimuskysymyksiä oli kaksi. 

Molemmilla kerroilla lähdin liikkeelle aineistosta käsin ja noudatin sisällönana-

lyysin työvaiheita. Aineiston analyysiprosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti ”Ai-

neiston analyysi” -luvussa. Ensimmäinen tutkimuskysymys on analysoitu abduk-

tiivisen sisällönanalyysin avulla. Tämä osoittautui työni vaikeimmaksi mutta lo-

pulta antoisimmaksi vaiheeksi. Koska aiheesta ei ollut aikaisempaa tietoa, käsit-

teellistäminen ja varsinkin tutkimustuloksien osa-alueiden kokoaminen yhteen 

didaktisen neliön avulla oli haastava työvaihe.  

Toinen tutkimuskysymys on analysoitu induktiivisesti eli aineistolähtöisesti.  

Aineiston analyysin myötä toisen tutkimuskysymyksen sanamuoto tarkentui. 

Luovuin tutkimuskysymyksen tasolla Sysiharjun opettajaherkkyyden jaottelusta 

opettajan persoonaan ja opetustapoihin. Muutin tutkimuskysymyksen sanamuo-

don ”uskonnonopettajan persoona ja opetustavat” muotoon ”uskonnonopettajan 

ammattitaito”. Myös tutkimusraportin kirjoittamisessa olen huomioinut tapahtu-

neen muutoksen siten, että uskonnonopettajan persoonaa ja opetustapoja ei ole 

tarkasteltu toisistaan erillisinä vaan osana uskonnonopettajan kompetenssia.  

Molemmat tutkimuskysymykset olen analysoinut huolella. Aineiston ana-

lyysissa muodostuneet päälinjat ovat kattavia. Niiden lisäksi pyrin tuomaan esille 

aineiston monia vivahteita ja yksityiskohtia. Näin laajasta aineistosta on kuitenkin 

                                                
162 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 206–207. 
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todettava, että joitakin vivahde-eroja on saattanut jäädä huomaamatta. Kävin ai-

neistoa läpi vielä tutkimusraportin kirjoittamisen jälkeen, jolloin lisäsin aineistos-

sa esiintyneitä yksityiskohtia. Tutkimuksen kokonaisuuden kannalta yksittäisillä 

mahdollisilla vivahdevirheillä, ei ole kuitenkaan ratkaisevaa merkitystä. Lopulli-

siin tutkimuskysymyksiin aineisto, aineiston analyysi ja siitä tehdyt tulkinnat vas-

taavat hyvin. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen oli haastavaa, koska 

opettajaherkkyyteen vaikuttavia asioita esiintyi aineistossa paljon. Opettajaherk-

kyyden erottaminen opetustilanteesta ja didaktisesta neliöstä olisi helpottanut tu-

losten esittämistä mutta samalla yksipuolistanut opettajaherkkyyden merkitystä ja 

vaikutusta kokonaisuudessaan. Tulosten esittäminen kaikessa monivivahteisuu-

dessaan opetusprosessin osana on tutkimukseni vahvuus. Toisen tutkimuskysy-

myksen tuloksien raportointi oli helpompaa kuin ensimmäisen, koska päätekijät, 

jotka uskonnonopettajassa vaikuttavat oppilaiden kiinnostukseen oppiainetta koh-

taan löytyivät aineistosta selkeästi.  

Tutkimuskysymyksien näkökulmaero laajentaa tutkimustuloksia ja kertoo 

opettajaherkkyyden laaja-alaisuudesta uskonnonopetuksen osana. Se myös osoit-

taa, että kyseessä on vähän tutkittu aihe, sillä aikaisemmista tutkimuksista nous-

seet lähtökohdat ja määritelmät osoittautuivat tämän tutkimuksen aineiston valos-

sa riittämättömiksi. Jälkeenpäin arvioituna tutkimuskysymyksen välillä ilmenevä 

päällekkäisyys uskonnonopettajan osalta on toisaalta voi hämmentää lukijaa. En 

kuitenkaan loppuvaiheessa lähtenyt muuttamaan tai poistamaan ilmenneitä toisto-

ja, sillä olisin joutunut samalla poistamaan lähtökohtia, joista tutkimusta lähdin 

rakentamaan. Tutkimuskysymykset lopulta täydentävät toisiaan ja niistä muodos-

tettu synteesi  

Luotettavuutta arvioitaessa on lopuksi vielä huomioitava, että tutkimustu-

lokset ovat oppilaiden näkökulmia opettajaherkkyyteen. Vaikka oppilailta sainkin 

rikkaan ja laajan aineiston, on todennäköistä, että uskonnonopettajien haastattelut 

olisivat tuoneet aiheeseen painotus- ja vivahde-eroja. Tämän kokoisessa tutki-

muksessa ja näin tutkimattomasta aiheesta on kuitenkin nähtävä vahvuutena, että 

olen syventynyt aiheeseen laajasti yhdestä näkökulmasta. Hyvä jatkotutkimuksen 

aihe on tutkia opettajaherkkyyttä uskonnonopettajien näkökulmasta ja peilata tu-

loksia tämän tutkimuksen tuloksiin. 



 74 

9.5 Pohdinta 
Uskonnonopetuksen paikasta kouluopetuksessa on keskustelu yli sadan vuoden 

ajan. Sen lakkauttamiseksi ja puolustamiseksi on muodostunut uskonnonpedago-

gisessa keskustelussa paljon perusteluja. Perusteluja on usein ohjannut perusteli-

jan oma suhde uskontoihin tai uskonnollisuuteen. Tämän tutkimuksen mukaan 

uskonto oppiaineena herättää oppilaissa vahvoja mielipiteitä, joita niitäkin ohjaa 

oppilaiden vakaumus ja asenne uskontoja kohtaan. Tästä huolimatta uskonnon-

opetukseen suhtaudutaan kouluopetuksen osana varsin myönteisesti ja sen merki-

tys tiedollisena, yleissivistävänä sekä henkisen kasvun osana tiedostetaan, ja sitä 

arvostetaan. Poikkeuksen tähän tekevät kristinuskoon ja uskontoihin ylipäätään 

kriittisesti suhtautuvat. Mielenkiintoista heidän kohdallaan on kuitenkin se, että 

kysyttäessä, miten uskonnonopettaja tekisi uskontoa kiinnostavammaksi, he liitti-

vät uskonnonopettajan toimintaan samoja piirteitä, kuin muutkin.  

Tässä tutkimuksessa uskonnonopettajan kompetenssista esiinnousseet piir-

teet ovat sellaisia, joita jokainen uskonnonopettaja voi omaksua ja kehittää. Opet-

tajaherkkyys uskonnossa olisikin syytä tiedostaa laajemmin ja ottaa huomioon 

uskonnonopettajien ammatillisen kasvun osana. Tämä tutkimus antaa selkeitä 

käytännön esimerkkejä, miten oppilaat toivovat uskonnonopettajan toimivan oppi-

tunneilla, ja millä uskonnonopettaja lisää oppilaiden kiinnostusta oppiainetta koh-

taan. Opettajaherkkyyttä voisi kuvata myös opettajan herkkyydeksi kuunnella ja 

toimia oppilaiden ehdottamien toimintatapojen mukaan. Tässä tutkimuksessa 

haastateltavien kuvaamat työtavat tukevat myös opetussuunnitelmissa ja uskon-

nonpedagogisessa keskustelussa esitettyjä tavoitteita. Uskonnonopetuksen yksi 

keskeisimmistä tehtävistä on, yhä vain globaalimmassa yhteiskunnassa ja maail-

massa, vaikuttaa oppilaan valmiuteen ja kykyyn dialogiin uskonnollisissa kysy-

myksissä. Tällaista kykyä ei omaksuta vain lukemalla kirjoista vaan oikeilla työ-

tavoilla ihmettelemällä ja keskustelemalla yhdessä. Kuten tutkivan oppimisen 

pedagoginen malli korostaa uskonnonopettajankin tulisi keskittyä uskonnon tie-

tomäärän lisäämisen sijasta aktivoimaan oppilaissa innostus oppia uutta.  

Tämä tutkimus lisäsi empiirisesti tietoa vähän tutkitulta alueelta herättäen 

samalla useita jatkotutkimusaiheita. Olisi mielenkiintoista tutkia sisällöllisesti 

opettajaherkkyyttä uskonnonopettajien näkökulmasta. Kokevatko uskonnonopet-

tajat samat asiat uskontoa opettajaherkäksi tekeväksi, kuin oppilaat? Entä kuinka 

he itse käytännössä suhtautuvat kyseisiin tekijöihin? Näiden lisäksi olisi mielen-

kiintoista ja tärkeää tutkia eri oppiaineiden opettajaherkkyyttä. Onko uskonto 
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edelleen oppiaineiden joukossa yksi opettajaherkin oppiaine? Tämä tutkimus an-

taa siitä viitteitä mutta ilman oppiaineiden vertailevaa tutkimusta, ei johtopäätöstä 

voi luotettavasti todistaa. 
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Liitteet 
 

Teemahaastattelurunko 

 

Aluksi: 

1. Nimi,	  ikä?	  

2. Lempiaine	  koulussa?	  Miksi	  se?	  Inhokkiaine	  koulussa?	  Miksi	  se?	  

3. Millaiseksi	  kuvailisit	  oman	  uskonnollisuutesi?	  

Uskonnonopetus koulussa: 

4. Kuinka	  tärkeänä	  pidät	  uskonnonopetusta	  koulussa?	  

5. Millaiseksi	  oppiaineeksi	  miellät	  uskonnon?	  Miksi?	  	  

6. Mikä	  uskonnonopetuksessa	  on	  sinulle	  itsellesi	  tärkein	  asia?	  

7. Onko	  jotain	  mistä	  et	  uskonnonopetuksessa	  pidä?	  

8. Onko	  uskonto	  kiinnostavana	  pidetty	  oppiaine?	  Sinun	  mielestä	  ja	  yleensä?	  

Uskonnonopettaja: 

9. Kuinka	  monta	  uskonnon	  aineenopettajaa	  sinulla	  on	  ollut	  yläkoulussa	   ja	   lu-‐

kiossa	  yhteensä?	  	  Piditkö	  heistä?	  Miksi?	  

10. Mitä	   odotat	   uskonnonopettajalta	   eniten	   opetuksen	   suhteen?	   Oppilaiden	  

suhteen?	  Mitä	  vähiten?	  	  

11. Kerroit	  äsken,	  kuinka	  kiinnostavana	  uskontoa	  pidetään	  oppiaineena.	  Onko	  

uskonnonopettajalla	  kuinka	  paljon	  merkitystä	  sen	  suhteen?	  Miksi?	  	  

Uskonnonopettaja kiinnostuksen herättäjänä: 

12. Jos	  mietit	   niitä	   sinun	  uskonnontunteja,	   kun	  opettaja	  on	   saanut	   sinut	  kiin-‐

nostumaan	  aiheesta,	  mitä	  hän	  on	  silloin	  tehnyt?	  Kerro	  jokin	  konkreettinen	  

esimerkki?	  

13. Millainen	  uskonnonopettaja	  saa	  sinun	  mielenkiinnon	  hiipumaan	  tai	   lakka-‐

maan	  uskontoa	  kohtaan?	  	  

Uskonnonopettajan persoonan merkitys: 

14. Kuvaile,	  minkälaisia	  ominaisuuksia	  tai	  luonteenpiirteitä	  liittäisit	  uskonnon	  

opettaan,	  joka	  saa	  sinut	  kiinnostumaan	  uskonnosta	  oppiaineena?	  	  

15. Mitkä	  tekijät	  opettajan	  persoonassa	  edistävät	  sinun	  kiinnostusta	  uskontoa	  

kohtaan	  oppiaineena?	  Mitkä	  vähentävät?	  

(Tarkentavia	  apukysymyksiä:)	  

– Sosiaalisuus ja vuorovaikutustaidot? 

– Millä tavalla uskonnonopettajan pitää ottaa oppilaat huomioon? 

–	  Millainen	  merkitys	  opettajan	  ilmeillä	  ja	  eleillä	  on?	  Äänen	  käytöllä?	  

– Sukupuoli,	  ikä,	  pukeutuminen	  tai	  muut	  ulkoiset	  ominaisuudet?	  
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– Opettajan	  oma	  uskonnollisuus	  ja	  siitä	  kertominen?	  

– Moraali?	  Esikuvallisuus?	  Pitääkö	  elää	  niin	  kuin	  opettaa?	  

Opetustapojen merkitys kiinnostavuudessa? 

16. Millaisia	   opetustapoja	   muistat,	   että	   uskonnonopettajat	   ovat	   käyttäneet	  

opetuksessaan?	   Mitkä	   niistä	   ovat	   olleet	   hyviä/mitkä	   huonoja	   suhteessa	  

kiinnostavuuteen?	  

17. Tänä	  päivänä	  puhutaan	  paljon	  verkko-‐opiskelusta	  ja	  tietotekniikan	  käytös-‐

tä.	  Lisääkö	  niiden	  käyttö	  kiinnostavuutta	  uskonnossa?	  

18. Oletteko	   tehneet	   uskontotunneilla	   vierailuita	   tai	   onko	   joku	   ulkopuolinen	  

tullut	   teidän	   oppitunneille	   kertomaan	   uskonnoista?	   Onko	   ne	   lisänneet	  

kiinnostustasi?	  

19. Entä	   uskontokuntien	   omien	   hengellisten	   kirjojen	   tai	   muun	   materiaalin	  

käyttö?	  

Verrattuna muihin oppiaineisiin? 

20. Jos	  mietit	  kaikkia	   sinun	  opettajia,	  onko	  uskonnonopettajat	   jotenkin	  erilai-‐

sia	  verrattuina	  muihin?	  Miksi?	  

21. Onko	  uskonto	  oppiaineena	  erilainen	  verrattuna	  muihin?	  Miksi	  on/ei?	  

22. Liittäisitkö	  äsken	  kertomasi	  uskonnonopettajan	  persoonaa	   sekä	  opetusta-‐

poja	  koskevat	  asiat	  kaikkiin	  muihinkin	  oppiaineisiin	  ja	  opettajiin?	  

23. Odotatko	  uskonnonopettajalta	   jotain	  erilaisia	   taitoja	  kuin	  muilta	  opettajil-‐

ta?	  Miksi?	  

Lopuksi 

24. Kumpi	   on	   sinulle	   merkityksellisempää	   uskontoa	   kohtaan	   kokemasi	   kiin-‐

nostuksen	  suhteen	  opetustavat	  vai	  opettajan	  persoona?	  

25. Kun	  uskonnonopettaja	  on	   saanut	   sinut	  kiinnostumaan,	  miten	  se	  näkyy	  si-‐

nussa?	  Entä	  koko	  luokassa?	  

 
 

 


