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1  Johdanto  
  

1.1  Tutkimuksen  lähtökohta  
Kalevi Reino Tamminen (1928–2018) oli suomalaisen uskonnonpedagogiikan saralla yksi 

merkittävimpiä toimijoita. Hän oli ensimmäinen uskonnonpedagogiikan professori Suomessa, 

mihin liittyvissä opetus- ja tutkimustehtävissä hän toimi yhteensä neljällä eri vuosikymmenel-

lä (1969–1991). Tammisen tutkimusten aihepiirit ulottuivat kansakoulun uskonnonopetuksen 

muotoutumiseen liittyvistä historiallisista tutkimuksista laajoihin empiirisiin lasten ja nuorten 

uskonnollista muutosta koskeviin tutkimuksiin. (Pyysiäinen 1988, 7; Tirri 2003, 102; Kilpe-

läinen 2009, 270; Räsänen 2018, 289.) 

Suomalaiseen uskonnonopetukseen suuntautuvan, aiempaa intensiivisemmän tutki-

mustoiminnan lähtökohtana pidetään yleisesti Tammisen vuonna 1967 ilmestyneitä väitöskir-

joja (Pyysiäinen 2000, 13). Tammisen merkittävimpänä tutkimustyönä pidetään 1970-luvun 

alussa alkanutta lasten ja nuorten uskonnollisen ajattelun kehittymiseen liittyvää tutkimuspro-

jektia, johon liittyvien tutkimusraporttien julkaisu jatkui aina 1990-luvulle asti (Ubani 2017, 

90; Räsänen 2018, 289).  

Tammisen tekemä tutkimus on edelleen laajin suomalaista uskonnonopetusta ja lasten 

uskonnollista oppimista käsittelevistä tutkimuksista. Tutkimuskokonaisuudessa lasten ja nuor-

ten uskonnollisen ja eettisen kehityksen yhteyksiä muun muassa lasten ja nuorten koti- ja ym-

päristötaustaan, persoonallisuuteen, koulumenestykseen, harrastuksiin ja motivaatioon. 

(Tamminen 1981b, 3; Niemelä 1998, 3–4; Lemettinen 2017, 69.) 

Motivaatio on oppimisesta puhuttaessa erityisen keskeinen käsite, sillä motivaatiolla 

on oppimisen kannalta huomattava merkitys (Salovaara 2004). Siksi ei ole sattumaa, että yksi 

Tammisen tutkimuksissa usein esillä olevista teemoista on uskonnon opiskeluun liittyvä mo-

tivaatio sekä sen vaikutus oppiaineeseen liittyvälle oppimiselle. Tamminen (1982, 60) toteaa 

opiskelumotivaation olevan yksi didaktiikan keskeisimpiä käsitteitä. Tätä oppimispsykologi-

sesti ja ainedidaktisesti tärkeää aihetta on tutkittu vuosikymmeniä, ja kiinnostus aihetta koh-

taan on viimeisen vuosikymmenen aikana edelleen lisääntynyt (Nurmi 2013, 548). Tämä nä-

kyy muun muassa siinä, että motivaatio on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014 -asiakirjassa (=POPS 2014) aiheena esillä edellisiä opetussuunnitelmia runsaasti laa-

jemmin. 

Tamminen (1998, 37–39) määrittelee uskonnondidaktiikan keskeiseksi tehtäväksi di-

daktisten ongelmien tutkimisen uskontokasvatuksessa ja uskonnonopetuksessa. Hän myös 
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korostaa, että aihealueeseen liittyvien tutkimustulosten perusteella opetuksen suunnittelua ja 

toteutusta koskevia ohjeita tulisi pyrkiä kehittämään. Tammisen esittämä painotus on keskei-

sessä asemassa myös tässä tutkimuksessa: tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisin 

keinoin uskonnonopiskeluun liittyvään motivaatioon on Tammisen mukaan mahdollista vai-

kuttaa käytännössä. Tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi tarkastelen erityisesti sellaisia us-

konnonopetuksessa hyödynnettäviä käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka tukevat Tammisen 

tutkimustulosten perusteella parhaiten lasten ja nuorten opiskelumotivaatiota koulukontekstis-

sa. Saatuja tutkimustuloksia verrataan tämän päivän perusopetusta ohjaaviin linjauksiin ja 

käytäntöihin. 

Tammisen tutkimustulokset uskonnon opiskeluun liittyvään motivaatioon ovat esillä 

useissa uskonnonopetukseen ja -pedagogiikkaan liittyvien tutkielmien teoriaosissa (ks. esim. 

Kuutti 2007, Jormanainen 2014). Varsinaisena tutkimusaiheena Tammisen tutkimustuloksia 

motivaatioon liittyen ei ole kuitenkaan ole aiemmin käsitelty. Omat lähtökohtani Tammisen 

tutkimuskokonaisuuteen syventymiseen tutkielmatyössäni liittyvät siihen, että samoin kuin 

Tammista, myös minua kiinnostavat kasvatustieteen ja käytännöllisen teologian väliset yhtey-

det. Näiden tieteenalojen luonnollinen risteyskohta löytyykin uskonnonpedagogiikasta.  

Pohdittuani kenen suomalaisen uskonnonpedagogin näkemyksiä opiskeluun ja moti-

vaation liittyen on syytä tutkia, valintani kohdistui Tammiseen, jonka tutkimustyö perustuu 

kunnioitettavaan määrään empiiristä aineistoa. Työn tarkoituksena on samalla tuoda esiin 

Tammisen kansainvälisesti arvostettua työtä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. 

  

1.2  Tutkimusaineisto  ja  -kysymykset  
Kalevi Tamminen käynnisti Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitoksella vuonna 

1974 tämän tutkielman kannalta keskeisen tutkimusprojektin, josta muodostui yksi laajimmis-

ta Suomessa koskaan toteutetuista lasten ja nuorten uskonnollista kehitystä mittaavista tutki-

muksista. Tammisen laatiman laajan tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena oli selvittää mah-

dollisimman monipuolisesti kouluikäisten lasten ja nuorten uskonnollista ja eettistä kehitystä. 

Samalla tarkoituksena oli tutkia uskonnollisen ja eettisen kehityksen yhteyksiä muun muassa 

lasten ja nuorten koti- ja ympäristötaustaan, persoonallisuuteen, älykkyyteen, motivaatioon, 

koulumenestykseen, harrastuksiin sekä heidän saamaansa uskontokasvatukseen (Tamminen 

1981b, 3; Niemelä 1998, 3). 

Koska suurin osa Tammisen uskonnonopetukseen liittyvistä tutkimuksista ilmestyi 

pääosin 1980-luvun vaihteessa, ovat tässä tutkielmassa erityisen tärkeässä roolissa vuosina 
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1975–1985 ilmestyneet uskonnonpedagogiset tutkimukset. Tutkimusraporttien lisäksi tämän 

tutkielman kannalta keskeisiä opiskelumotivaatioon liittyviä kuvauksia on Tammisen kirjoit-

tamissa oppikirjoissa, kuten hänen ja Laulikki Vesan toimittamassa ja kirjoittamassa Miten 

opetan uskontoa -teoksessa (1982), joka käsittelee uskonnon oppiaineen didaktiikkaa. 

Merkittävin osa tämän tutkimuksen tutkimusaineistosta on ilmestynyt osana Helsingin 

yliopiston Uskonnonpedagogiikan julkaisuja -sarjaa, joka on ollut merkittävä julkaisualusta 

suomalaisessa uskonnonpedagogiikassa. Osana julkaisusarjaa ilmestyneet tutkimusselosteet 

muodostivat rungon, jonka varassa Tammisen tutkimusprojektin englannin- ja saksankieliset 

laitokset julkaistiin 1990-luvun alussa (Tamminen 1990; Tamminen 2004, 122–124). 

Arvokkaana apuna tämän tutkielman teossa käytetään myös Tammisen kirjoittamaa 

omaelämäkertaa Pitkin elämänkaarta polvihousuisesta seniorivuosiin (2004). Näiden muis-

telmien hyödyntämisen on tarkoitus syventää muista teoksista saatua kuvaa Tammisen suorit-

taman tutkimusprojektin luonteesta, ja tarjota Tammisen henkilökohtaisia näkökantoja sekä 

tutkimuskokonaisuuden rakentamiseen että motivaation käsittelemiseen liittyen. Yksi elämä-

kerran hyödyntämisen tärkeä ansio on, että sen avulla on mahdollista saada henkilökohtaisten 

näkemysten lisäksi kuvaa niistä sosiaalisista ympäristöistä, joissa yksilö on elämässään vai-

kuttanut ja käsitellyt mielipiteitään (Rosenthal 2008, 62). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä tarkentamaan kuvaa siitä, millaisin kei-

noin uskonnonopiskeluun liittyvään motivaatioon on Tammisen mukaan mahdollista vaikut-

taa käytännössä. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymys on seuraava: 

 

 millaiset opiskelumotivaatioon liittyvät tekijät kohentavat Tammisen mukaan lasten ja 
 nuorten kiinnostusta uskonnon opiskeluun? 
 

Tutkimuskysymyksen perusteella tuotettuja tuloksia verrataan erityisesti Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa esiintyviin motivaation kuvauksiin. 

Asiakirja valikoitui vertailukohdaksi siksi, että se on tämän hetken tärkein valtakunnallisia 

perusopetusta ohjaava asiakirja. Vastaava tutkimuksen teon tapa, jossa saatuja tutkimustulok-

sia verrataan opetusta ohjaaviin asiakirjoihin, kuten muun muassa POPS 1970 -asiakirjaan, oli 

keskeisessä roolissa myös Tammisen tutkimusraporteissa.  

Valtakunnallisia POPS-asiakirjoja on ilmestynyt Suomessa yhteensä viisi kertaa 

(1970, 1985, 1994, 2004, 2014). Johtuen Tammisen lasten ja nuorten uskonnollisen kehityk-

sen projektiin liittyvät tutkimusraporttien ilmestymisajankohdista, niitä ei ole juurikaan ver-

rattu 1980-luvun jälkeen ilmestyneiden POPS-asiakirjojen sisältöihin. Tammisen teoreettisia 
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tuloksia vertaillaankin tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa laajamittaisemmin 2010-

luvulla ilmestyneiden opetusta ohjaavien asiakirjojen kanssa. 

 

1.3  Tutkimusmenetelmä  
Tämän kvalitatiivista eli laadullisesta tutkimusperinnettä edustavan tutkielman päämielenkiin-

to kohdistuu Tammisen tutkimuksissaan esittämiin näkemyksiin uskonnon opiskeluun liitty-

västä opiskelumotivaatiosta. Hyödyntäen tutkimuksessa käytettävää tutkimusmenetelmää, 

teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysia, on tutkimuksessa tarkoitus selvittää, millaisista 

elementeistä rakentuu Tammisen mukaan oppilaita motivoiva uskonnonopetus. Tutkimuksen 

päämielenkiinto kohdistuu peruskouluikäisiin oppilaisiin, jotka opiskelevat ensimmäisestä 

yhdeksänteen luokkaan evankelis-luterilaista uskontoa. Tammisen tavoin käytän tutkimukses-

sa pääasiallisesti käsitettä uskonnonopetus, mutta myös nykyisin yleisesti käytössä oleva ter-

mi katsomusopetus tulee tutkimuksessa muun muassa tutkimuskirjallisuuden kautta esiin. 

  Kokonaiskuvan saamiseksi tutkielmassa tarkastellaan Tammisen taustaa uskonnonpe-

dagogiikan tutkijana, luodaan katsaus Tammisen motivaatioon liittyviin tutkimuksiin, sekä 

täydennetään opiskelumotivaatiosta saatua kuvaa viime aikoina ilmestyneellä kasvatustieteel-

lisellä ja uskonnonpedagogisella tutkimuksella. Tutkimuksessa hyödynnetylle teoriaohjaaval-

le sisällönanalyysille on tyypillistä, että aineiston analyysiin liittyvät luokittelut nojautuvat 

johonkin taustateoriaan. Aineiston analyysin ei siis tule perustua suoraan teoriaan, mutta kyt-

kennät siihen voivat olivat vahvoja (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, Tuomi & Sara-

järvi 2018, 133). 

 Tämän tutkimuksen analyysissa hyödyntämäni opiskelumotivaatioon liittyvät tausta-

teoriat löytyivät opetussuunnitelmista: etsiessäni teoriaohjaavalle sisällönanalyysille vaaditta-

via teoreettisia käsitteitä tarkastelin ennen Tammisen tutkimuksen tarkempaa läpikäyntiä sitä, 

millaisissa yhteyksissä motivaatiota käsitellään POPS 2014 -asiakirjassa. Kävin läpi Opetus-

hallituksen internetsivuilta löytyvän asiakirjan läpi kokonaisuudessaan, tehden sille sanahaun 

motivaatio. Käsite motivaatio esiintyi erilaisine johdannaisineen (opiskelumotivaatio, oppi-

mismotivaatio, lisämotivaatio ja motivaatiotekijä) asiakirjassa yhteensä 46 kertaa, useissa eri-

laisissa yhteyksissä.  

 Huomioin tämän tutkimuksen yhteydessä kaikki asiakirjassa esiintyvät maininnat mo-

tivaatioon liittyen, liittyivät ne sitten uskonnon oppiaineeseen, tai esimerkiksi opetussuunni-

telmassa esiintyviin laaja-alaisen osaamisen alueisiin. Ratkaisun taustalla toimii opetussuun-

nitelmaan liittyvä ajatus yhteisestä arvopohjasta, jossa jokin teoreettinen perusidea (eli tässä 
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tapauksessa motivaatiokäsitys) toistuu läpi opetussuunnitelman ja toimii sen kantavana aja-

tuksena. Opetussuunnitelman yhtenäisen arvopohjan ajatuksena on, että se on esillä läpi koko 

asiakirjan ja sen toteuttamisesta kumpuaa myös hyvänä pidetty opettajuus. (Lassila & Mati-

lainen 2015, 31.) 

 Kävin läpi asiakirjassa esiintyvät maininnat motivaatiosta, ja karsin joukosta sellaiset 

yhteydet, jotka esiintyivät opetussuunnitelmassa vain harvakseltaan (esim. opiskelumotivaati-

on lisääminen kotien tai kieliyhteisön avulla), ja hahmottelin jäljelle jääneet maininnat erilai-

siksi luokiksi. Neljä yleisintä käsitteellistä yhteyttä, jotka muodostivat tämän tutkimuksen 

yläluokat, olivat opiskelumotivaation yhteys yhteiskunnallisista aiheista keskusteluun, elä-

mänkysymysten käsittelyyn, erilaisiin opetuksellisiin työtapoihin, sekä opetustilanteissa käy-

tettyyn kieleen ja palautteeseen. 

 Yläluokat muodostettuani kävin läpi Tammisen julkaistun tutkimustuotannon etsien 

niistä opiskelumotivaatioon liittyviä mainintoja. Aineiston läpikäynnin jälkeen siirsin löytöni 

Microsoft Office Lens -sovelluksen avulla sähköiseen muotoon, jotta aineistoa olisi työn 

myöhemmissä vaiheissa helpompi käsitellä. Käydessäni läpi Tammisen tutkimusraportteja 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin, käytin apuna Milesin, Hubarmanin ja Saldañan 

(2014, 12) kuvaamaa kolmivaiheista luokitteluprosessia. Sisällönanalyysin ensimmäinen vai-

he oli redusointi eli pelkistäminen.  

 Analyysivaiheen tehtävänä oli muokata aineistoa selkeämpään muotoon, jotta siitä 

voidaan tehdä päätelmiä. Työvaiheessa etsin aineistosta Tammisen esittämiä mainintoja moti-

vaation liittyen, ja karsin tutkimuksen kannalta epäolennaisia mainintoja pois. Välineenä vas-

tausten organisoinnissa käytin Atlas.ti 8 -ohjelmaa, jonka käyttö mahdollisti koodaustoiminto-

jen ja hypertekstin käsittelyyn liittyvien metodien yhdistämisen (Silver & Lewins 2014, 619). 

Ohjelma auttoi löytämään vastauksista analyysiyksiköitä, kuten motivaatioon liittyviä sanoja, 

lauseita, lauseen osia ja ajatusyksiköitä, joiden löytäminen oli työvaiheen kannalta olennaista 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 109).  

Seuraavassa vaiheessa aineisto klusteroitiin, eli ryhmiteltiin. Työvaiheessa kävin läpi 

pelkistyneet alkuperäisilmaisut, etsien aineistosta teoreettisiin käsitteisiin liittyviä kuvauksia 

ja aihepiirejä. Klusteroinnissa aineisto tiivistyi, koska yksittäisiä tekijöitä sisällytettiin osaksi 

yleisempiä käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124–125; Miles ym. 2014, 12–13.) Kluste-

rointivaiheessa olennaisena asiana kohosi esiin se, millaisissa yhteydessä motivaatioon liitty-

vät maininnat esiintyivät. Samanlaisissa ja samankaltaisissa yhteyksissä esiintyneet maininnat 

ryhmiteltiin ja yhdisteltiin luokiksi.  
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Aineiston klusterointia seuraisi edellisten vaiheiden avulla saatujen löydösten käsit-

teellistäminen eli abstrahointi. Abstrahoinnissa tutkimuksen empiiristä aineistoa liitetään teo-

reettisiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 133). Analyysivaiheen tavoitteena oli edetä 

kerätystä empiirisestä tiedosta analyysin avulla kohti kokonaisvaltaisempaa tutkitun ilmiön 

ymmärtämistä (Miles & Huberman 1994, 261). Tässä vaiheessa yhdistelin luokituksia niin 

pitkälle, kun niitä oli mielestäni aineiston näkökulmasta mielekästä yhdistellä. Yhdistelyn 

pohjalta jaottelin käsitteistä syntyneet alaluokat sen mukaan, mihin POPS 2014 -asiakirjan 

avulla muodostettuun yläluokkaan ajattelin niiden kuuluvan (liite 1). 

Tutkimuksen tulososiossa, luvussa neljä, tarkastellaan millaisia vastauksia uskonnon-

opetuksen opiskelumotivaatioon liittyvät luokittelut tuottivat tutkimuskysymykseen. Sitä en-

nen tehdään kuitenkin katsaus Kalevi Tammisen elämään ja työhön uskonnonpedagogiikan 

professorina, sekä tarkastellaan muun muassa uskonnonopiskelun motivaatioon liittyviä tut-

kimustuloksia. 
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2  Katsaus  Kalevi  Tammisen  elämään  
 

2.1  Åbo  Akademin  kautta  papiksi  
 Kalevi Tamminen syntyi vuonna 1928 Raunistulan kylään Maarian kunnan alueelle. Nyky-

ään nämä Turun kaupunkiin kuuluvat alueet olivat aikoinaan myös Tammisen isovanhempien 

kotiseutua. Raunistula oli Tammisen lapsuudessa hyvin työväenluokkaista. Tehdastyöläisten 

joukossa asui myös jonkin verran käsityöläisiä ja pienyrittäjä, joihin kuului myös kanttoriksi 

valmistunut, mutta elämäntyönsä kelloseppänä tehnyt Kalevin isä, Artturi Tamminen. Yhdes-

sä Postin palveluksessa toimineen Sylvi-vaimon kanssa he saivat kaksi lasta, Kertun ja Kale-

vin (Tamminen 2004, 10–12). 

Tammisen lapsuutta ja nuoruutta värittivät monipuolisesti erilaiset aktiviteetit. Harras-

tusmuotoina olivat muun muassa NMKY:n poikakokoukset ja raamattupiirit, Maarian VPK:n 

poikaosastossa ja Turun Tuomiokirkkoseurakunnan nuorissa toimiminen, sekä lemmikkieläin-

ten hoitaminen. Isän tausta kanttori-urkurina vaikutti osaltaan siihen, että koko perheeseen 

tarttui intohimoinen palo musiikkiin. Lämmin suhde koiria ja musiikkia kohtaan säilyi Tam-

misella läpi elämän, kumpaankin liittyvän harrastamisen ollessa hänellä tärkeä väylä myös 

elinikäisen oppimisen näkökulmasta. (Tamminen 2004, 19–25.) 

Tamminen kävi koulunsa Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa, osallistuen aktiivisesti 

tapahtumiin niin koulussa ja sen ulkopuolella (Laine 2004). Yliopisto-opinnot Tamminen 

aloitti samassa kaupungissa vuonna 1946, kesäyliopisto-opiskeluiden muututtua päätoimiseksi 

opiskeluiksi Turun yliopistossa. Filosofian kandidaatin tutkinnon Tamminen suoritti vauhdil-

la, kahdessa vuodessa, ja aloitti syksyllä 1949 yhtenä harvoista suomenkielisistä opiskelijoista 

teologian opiskelun Åbo Akademissa. Turun korkeakouluissa opiskelun rinnalla hän työsken-

teli opettajana muun muassa Turun kristillisessä kansanopistossa, Tyttölyseossa, sekä Yhteis-

lyseossa (Tamminen 2004, 33.) 

  Vuonna 1952 Tamminen valmistui teologian kandidaatiksi ja haki pian tämän jälkeen 

Turun tuomiokapitulilta pappisvihkimystä. Tie pappina johti Lapuan seurakuntaan, jossa hän 

toimi samalla kirkkoherra Taito Lumpeen (1903–1984) apulaisena. Ura kirkon palveluksessa 

vaihtui kuitenkin nopeasti muuhun työhön, sillä Tamminen siirtyi työskentelemään vastape-

rustettuun Savonlinnan seminaariin. Opettajankoulutuslaitosten edeltäjänä toiminut koulutus-

linja laitettiin maassa vallitsevan opettajapulan vuoksi kiireisessä aikataulussa käyntiin, ja 

Tamminen toimi seminaarissa uskonnon ja historian vastaavana lehtorina muutaman luku-

kauden ajan vuosina 1952–1954. Kaikkiaan Tamminen muisteli suhteellisen lyhyeksi jääneitä 
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työpestejään sekä Lapuan seurakunnassa että Savonlinnan seminaarissa suurella lämmöllä 

(Tamminen 2004, 42–50). 

 

2.2  Papista  professoriksi  
Savonlinnan seminaarin opettajakoulutuksessa vietettyjen vuosien jälkeen Tamminen palasi 

hetkeksi seurakuntatyöhön, työskennellen pappina Pöytyällä ja varusmiespappina muun mu-

assa Turussa ja Helsingin Santahaminassa. Työskentely kasvatustoiminnan parissa kutsui kui-

tenkin jälleen Tammista: hän aloitti vuonna 1955 Kristillisen kasvatuksen keskuksessa (KKK, 

myöh. Kirkon kasvatusasiain keskus) kasvatusasian sihteerin virassa, jossa hän pääsi koordi-

noimaan Helsingissä toimineen keskuksen työtä. Päätoimisen työntekijän myötä Kristillisen 

kasvatuksen keskus aktivoitui muun muassa yhteydenpidossaan pappien ja opettajien kanssa 

(Tamminen 2004, 50–55, Alatalo 2018, 14.) Samalla hänen vastuualueikseen kuuluivat Kou-

luhartaus ja Kristillinen kasvatus -lehtien toimittaminen. Kristillinen kasvatus -lehden pää-

toimittajana Tamminen toimi yhteensä vuosikymmenen (1958–1968) (Kokkonen 2014). 

Kristillisen kasvatuksen keskuksessa työskentely toimi yhtenä alkusysäyksenä Tam-

miselle tulevalle tutkimustoiminnalle. Kirkolliskokous antoi vuonna 1958 keskukselle tehtä-

väksi tutkia kirkon opetustoiminnan uudistusta ja kokonaissuunnitelmaa. Toimeksiannosta 

syntyi Tammisen kirjoittama kasvatustyön kokonaisohjelma Kastamalla ja opettamalla – 

Kirkon kasvatus- ja opetustyön kehittämistä ja kokonaisohjelmaa koskeva tutkimus, joka jul-

kaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1963 (Tamminen 1963, Kähkönen 1976, 86).  

Kristillisen kasvatuksen keskuksen työryhmät toimivat Tammisen aikakaudella aktii-

visesti, ja esimerkiksi vuonna 1967 ilmestyi tutkimus Opettajien käsitys kansakoulun uskon-

nonopetuksen tavoitteista ja opetussuunnitelmasta, joka on tutkimuskysymyksiltään hyvin 

samanlainen kuin Tammisen myöhemmät Helsingin yliopistolle tekemät tutkimukset. Myös 

muut Kristillisen kasvatuksen keskuksen toimialueet, kuten muun muassa opetussuunnitelma- 

ja tuntijakoehdotusten laatiminen, olivat aiheina Tammisen tutkijanuralla usein myöhemmin-

kin esillä (Kähkönen 1976, 204–205). 

Tutkimustyön tekemiseen kannustettiin Kristillisen kasvatuksen keskuksessa: välittö-

mästi Tammisen aloitettua keskuksessa työskentelyn, hänen esimiehensä, Helsingin piispa 

Martti Simojoki (1908–1999) rohkaisi Tammista voimakkain sävyin väitöskirjan tekemiseen. 

Yhdeksi väitöskirjan aiheeksi muodostui vuosina 1912–1925 toimineen kansakoulun opetus-

suunnitelmakomitean ehdotukset, joita oltiin laadittu professori Mikael Soinisen (1860–1924) 

johdolla. Näiden kokousten pöytäkirjojen etsiminen loi tutkimuksenteon käynnistysvaihee-
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seen omat haasteensa, sillä asiakirjoja ei ollut arkistoitu mihinkään järjestelmällisesti. (Tam-

minen 2004, 75–78.) Pöytäkirjojen hautautuminen osoittaa osaltaan, että komitean työtä ja 

samalla suomalaisten opetussuunnitelmien historiaa oli tarpeellista tuoda tutkimuksen kautta 

uudelleen esiin. 

Tammisen yhdeksi keskeiseksi päämääräksi oli muotoutunut jo opintojen kandidaatti-

vaiheessa tohtoriksi väitteleminen. Vuonna 1967 tämä haave kävi toteen, kun Tamminen väit-

teli peräti kahdessa väitöstilaisuudessa. Kasvatustieteen väitöskirja oli nimeltään Kansakoulun 

uskonnon opetussuunnitelma vuosina 1912–1939 ja käytännöllisen teologian väitöskirja oli 

Kansakoulun uskonnonopetus vuosisadan vaihteen murroksessa. Maamme kansakoulujen 

uskonnonopetuksen asema, tavoitteet ja opetussuunnitelma vuosina 1898–1912. Väitösten 

myötä Tammisesta tuli sekä filosofian että teologian tohtori (Laine 2004). 

Väitöskirjoissaan Tamminen esittelee koulun uskonnonopetukseen liittyviä muutoksia 

viime vuosisadan vaihteessa, sekä oppivelvollisuuden astuessa Suomessa voimaan 1920-

luvun alussa. Tammisen väitöskirjoilla oli suuri merkitys uskonnonopetukseen liittyvän tut-

kimuksen kannalta, sillä ne toimivat tärkeänä lähtökohtana suomalaisen kasvatushistorian 

tutkimiselle. Muun muassa kasvatustieteen professorit Martti T. Kuikka ja Esko I. Kähkönen 

jatkoivat Tammisen esille nostamien tutkimusaiheiden parissa, tutkien uskonnonopetuksen 

aseman historiallista muotoutumista. Nämä uskonnonpedagogiikan tutkimukset tarkensivat 

yhdessä kuvaa siitä, miten Suomessa ollaan päädytty eri vaihtoehdoista juuri vallitsevaan kat-

somusopetuksen malliin (Pyysiäinen 2000, 13–14). 

Pian väitöstilaisuuden jälkeen professori Matti Koskenniemi (1908–2001) houkutteli 

Tammisen Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen opettajakuntaan. Tamminen hoiti 

laitoksessa muun muassa kasvatuksen historiaan painottunutta apulaisprofessorin virkaa. 

Työnkuvaan kuului muun muassa kursseilla opettaminen, uusien luentosarjojen suunnittelu ja 

niiden vetäminen, sekä laudatur- ja proseminaarien ohjaaminen. Aikakauden kasvatustieteelli-

selle tutkimukselle ominaisesti Tammisen ohjelmassa oli empiiristen ja tilastollisten mene-

telmien parissa työskentelyä (Tamminen 2004, 85). 

Kasvatustieteen laitoksessa työskentelyn tuloksena syntyi muun muassa tutkimus Kou-

lutulokkaat ja uskonnonopetus (1969). Tässä teoksessa julkaistuja, oppilaiden asenteisiin ja 

motivaatioon liittyviä tuloksia on esillä myös Tammisen myöhemmissä teoksissa (Tamminen 

2004, 85, 133–134). Esimerkkinä voidaan mainita Tammisen ja lehtori Laulikki Vesan yhdes-

sä kirjoittama Miten opetan uskontoa (1982) -julkaisu, jossa opiskelumotivaatio on keskeisel-

lä sijalla (Tamminen 1998, 36). Kyseistä teosta käytetään yhä oppikirjana eri maiden yliopis-

toissa (Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio 2017, 21). 
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Kasvatustieteen laitos ei sekään jäänyt pitkäaikaiseksi työpaikaksi Tammiselle, vaan 

sellainen oli vasta tulossa. Teologinen tiedekunta ehdotti syksyllä 1969 Helsingin yliopiston 

konsistorille, että Tamminen alkaisi hoitaa käytännöllisen teologian, erityisesti uskonnonpe-

dagogiikkaan keskittyvää kiinteää ylimääräisen professorin virkaa (Teologisen tiedekunnan 

arkiston pöytäkirjat 1969, 243). Tämän myötä Tammisen toimet kasvatustieteiden laitoksessa 

jäivät vuonna 1970, kun hän siirtyi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan hoitamaan 

uutta, juuri perustettua virkaa.  

Merkittävänä taustavaikuttajana siinä, että uskonnonpedagogiikan professorin virka 

perustettiin, toimi muun muassa käytännöllisen teologian professori Erkki Kansanaho (1915–

2003), joka näki koulun uskonnonopetukseen liittyvien kehittämistarpeiden ja kirkon kasva-

tustoiminnan uudistussuunnitelmien edellyttävän entistä laajempaa ja jatkuvampaa tutkimista. 

(Kansanaho 1988, 144–145; Tamminen 2004, 97). Kansanaho (2001, 144–145) mainitsee 

elämäkerrassaan kokeneensa käytännöllisen teologian alan olevan niin laaja ja epäyhtenäinen, 

ettei uskonnonpedagogiikassa yleistynyttä empiiristä tutkimusta oltaisi tiedekunnassa voitu 

huomioida riittävällä laajuudella, ellei virkaa olisi perustettu. 

Tammisen nimittäminen uskonnon kiinteän ylimääräisen professorin virkaan edisti 

uskonnonpedagogista tutkimusta Suomessa, sillä hän teki 1970-luvun aikana kiihtyvissä mää-

rin tieteenalaan liittyvää empiiristä tutkimusta. Kaikkiaan Tammisen tutkimuskysymykset ja -

aiheet pysyivät monelta osin samanlaisina kasvatustieteellisestä tiedekunnasta teologiseen 

tiedekuntaan liittyneen siirroksen jälkeenkin.  

Asiaan vaikutti muun muassa se, että uskonnonpedagogiikalla ja kasvatustieteillä on 

tieteenaloina huomattavan vahvat yhteydet: uskonnonpedagogiikka on samanaikaisesti sekä 

käytännöllisen teologian että kasvatustieteen osa-alue, jonka johdosta suurin osa uskonnonpe-

dagogisesta tutkimuksesta sopii yhtä hyvin kummankin tieteenalan piiriin (Tamminen 1982, 

99-101). Tamminen (2004, 97) kuvaa tätä uskonnonpedagogiikan rikkaudeksi: oppialalla on 

“[K]aksi elävää pääjuurta ja tutkimusyhteyttä, käytännöllinen teologia ja kasvatustiede”. 

Tammisen määrittelyille (esim. 2004, 98) on myös ominaista tulkita uskonnonpedagogiikkaa 

avarasti, nähden siihen sisältyvän eri uskontojen piirissä tapahtuvan kasvatuksen ohella myös 

muun muassa eettisen kasvatuksen alue. 

Tammisen ylimääräisen professorin virka muuttui Tammisen osalta varsinaiseksi pro-

fessorin viraksi vuoden 1977 elokuussa, kun tasavallan presidentti Urho Kekkonen (1900–

1986) nimitti Tammisen käytännöllisen teologian, erityisesti uskonnonpedagogiikan varsinai-

sen professorin virkaan (Teologisen tiedekunnan arkiston pöytäkirjat 1977, 594). Uskonnon-

pedagogiikan professorilla oli kysyntää ja paljon töitä, sillä uskonnonpedagogiikassa ja koko 
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käytännöllisessä teologiassa oli 1970-luvun alkupuolelta alkaen runsaasti pääaineopiskelijoita. 

Seminaareihin varatut salit pullistelivatkin opiskelijoista, ja Tammisesta paikoin tuntui, että 

heidän tutkimustensa ohjaamisille ja yhteisille pohdinnoille ollut aina riittävästi aikaa. Hän 

koki paikoin kuormittavista olosuhteista huolimatta ohjaus- ja opetustyön kuitenkin palkitse-

vaksi (Tamminen 2004, 99–100). 

Työssään Tamminen oli myös mukana monissa teologisen tiedekunnan tutkintouudis-

tuksissa, kuten muun muassa vuodesta 1971 vuoteen 1974 tiedekunnan tavoitetoimikunnassa 

ja vuodesta 1974 alkaen aina vuosikymmenen lopulle asti tutkinnonuudistustoimikunnassa 

(Tamminen 2004, 86–91). Samalla Tamminen oli luomassa ja kehittämässä Helsingin yliopis-

toon yleisen teologian opetusta, jonka sisällöistä hän vastasi tiedekunnassa (Tamminen 2004, 

100). 

Vuonna 1972 Tamminen aloitti yhdessä Kari E. Nurmen kanssa teologisen koulutuk-

sen seurantatutkimuksen. Tutkimus toimi ensimmäisenä Suomen yliopistoissa toteutettuna 

yhden tutkintoalan opintojen pitkittäisenä seurantana ja kokonaisarviointina. Seurantatutki-

muksessa tarkasteltiin syksyllä 1970 opintonsa aloittaneen kurssin vaiheita opintojen alusta 

aina valmistumiseen saakka (Tamminen 1976, 1; Tamminen & Nurmi 1977).  

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa teologiseen tiedekuntaan hakeutuneiden ym-

päristö- ja persoonallisuustaustaa, heidän koulumenestystään ja uskonnollisuuttaan, uravalin-

ta- ja ammattimotivaatiotaan opintoihin pyrittäessä ja niiden alkaessa, sekä opintomenestystä. 

Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa paitsi opiskelijoiden taustoista ja ammattimotivaatiosta, 

niin myös juuri voimaan astuneen tutkintojärjestelmän toimivuudesta (Tamminen 1976, 1). 

Tamminen esitteli tutkimuskokonaisuuteen liittyviä tuloksia muun muassa vuonna 1977 pitä-

mässään virkaanastujaisesitelmässään, jonka aiheena oli “Teologisen alan tutkintouudistus ja 

tutkimus” (Teologisen tiedekunnan arkiston pöytäkirjat 1977, 594). 

Samaan aikaan suomalaisessa koulutuspolitiikassa elettiin 1970-luvulla suurten muu-

tosten aikaa, kun maassa siirryttiin peruskoulujärjestelmään asteittain vuodesta 1972 alkaen. 

Uudistuksen yhteydessä oltiin samalla määritelty uskonnonopetuksen asemaa ja sen tehtäviä 

osana uutta koulujärjestelmää. Uskonnonopetukseen liittyvät sisältöalueet olivat herättäneet jo 

ennen uudistusta muun muassa Peruskoulun opetussuunnitelmakomiteassa vilkasta keskuste-

lua (Pyysiäinen 1982, 38–41). Kantaa otettiin hyvin aktiivisesti myös julkisessa keskustelussa 

(ks. esim. Uhari 2017). 

Yhtenä suosiota saaneena ehdotuksena oli kehittää tunnustuksellisen uskonnonopetuk-

sen rinnalle vaihtoehtoinen uskonnonhistorian ja siveysopin oppiaine, tai siirtyä kaikille oppi-

laille yhteiseen uskontotietoon, joka oli esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleva tapa järjestää 
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uskonnonopetus (Peltonen 1979, 132–133; Pyysiäinen 1982, 55; Alatalo 2018, 56–57) Muun 

muassa silloinen opetusministeri Ulf Sundqvist (s. 1945) oli uskontotietoon pohjautuvan vaih-

toehdon kannalla, nähden uskontotiedon pohjalle rakennetun oppiaineen elvyttävän uskon-

nonopetukseen liittyvää heikkoa motivaatiota (Sundqvist 1973, 44–45). Muutosehdotuksista 

huolimatta uskonnonopetuksen järjestämiseen ja lainsäädäntöön asiat pysyivät vuosikymme-

niä pitkälti samanlaisena. Konkreettisempi muutos uskonnonopetuksen järjestämiseen liittyen 

tapahtui vasta 2003, kun tunnustuksen mukaiseen opetukseen liittyvä linjaus muutettiin ope-

tusta ohjaavissa asiakirjoissa oman uskonnon opetukseksi (Iivonen 2009, 1–2). 

Aikanaan peruskoulu-uudistukseen ja uskonnon opetuksen järjestämiseen liittyvissä 

keskusteluissa toistuivat saman tyyppiset teemat kuin aiemmillakin kerroilla, jolloin kouluihin 

liittyvää lainsäädäntöä on uusittu. Se, että aiheista syntyi vilkasta keskustelua, on aihealuee-

seen liittyen tyypillistä: minkään muun kouluaineen asemasta ei olla Suomessa keskusteltu 

niin paljon kuin uskonnon (Kähkönen 1976, 12; Tamminen & Vesa 1982, 28).  

Koska peruskoulussa annettavan uskonnonopetuksen nähtiin erityisesti 1970-luvulla 

kaipaavan kehitystyötä, asetti Kouluhallitus neljä asiantuntijaryhmää pohjustamaan peruskou-

lun evankelis-luterilaisen uskonnon opetussuunnitelman sisältöjä. Tamminen valittiin yhden 

asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi, ja yhdessä muun muassa rehtori Heikki Pirisen ja pasto-

ri Markku Pyysiäisen kanssa he pyrkivät selvittämään uskonnonpedagogisen tutkimuksen an-

tia peruskoulun opetussuunnitelman kehittämiseksi. (Tamminen, Karttunen, Pirinen & Pyy-

siäinen 1977.)  

Opetussuunnitelmatyön tuloksena syntyi tutkimusraportti Uskonnonpedagoginen tut-

kimus ja uskonnon opetussuunnitelman kehittäminen – tutkijaryhmän arviointi peruskoulun 

evankelis-luterilaisen uskonnon opetussuunnitelmasta ja näkökohtia sen kehittämiseksi 

(1977). Raportti toimi ehdotuksena oppivelvollisuuskoulun 1.–9. luokkien opetussuunnitel-

maksi, joka otettiin käyttöön peruskouluissa (Pyysiäinen 1982, 33–34, Luodeslampi 2009, 

426).  

Tärkeänä innoittajana tämän tutkijaryhmän raportin ehdotuksissa, kuten myös muissa 

Tammisen uskonnonpedagogiikkaan liittyvissä teorioissa, oli Saksassa virinnyt ongelmape-

rustainen ja lapsilähtöinen pedagogiikka, jota pidettiin aikakaudella jopa vallankumoukselli-

sena uudistuksena perinteiseen uskonnonopetukseen (Kähkönen 1976, 155; Ubani 2017, 89). 

Peruspyrkimyksenä mallissa on löytää uskonnonopetuksen tueksi sellaisia käytäntöjä, jotka 

selvittävät oppilaille uskonnon merkitystä omassa elämässä. Näitä ovat esimerkiksi elämän 

mielekkyyden etsiminen ja kokeminen (Tamminen 1975a, 14–15; Heinonen 1998, 74). Ope-
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tuksen tavoitteiden ja oppisisältöjen keskeisenä tarkoituksena oli kasvattaa oppilaat oman us-

kontokunnan mukaiseen uskoon ja elämään (Pyysiäinen 1982, 252).  

 

2.3  Merkittävä  ura  uskonnonpedagogiikan  professorina  
Samoihin aikoihin tutkimusryhmissä tehtyjen tutkimusten kanssa Tamminen alkoi vuonna 

1974 keskittyä lasten ja nuorten uskonnollisen kehitykseen ja uskonnon opettamiseen liitty-

vään tutkimukseen. Opiskelumotivaatio on nostettu keskeiseen rooliin myös osana tätä tutki-

muskokonaisuutta, olennaisena perusteena se, että: “motivaation ympärille kytkeytyy tavalla 

tai toisella koko opetus” (Tamminen 1982, 64). Aihe oli kaikkiaan esillä Tammisen tutkimuk-

sissa huomattavan eri ikäisiin oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyen, sillä nuorimmat oppilaat 

joihin liittyen aihetta tarkasteltiin, olivat ensiluokkalaisia, ja vanhimmat puolestaan aikuisia 

teologian yliopisto-opiskelijoita. 

Tammisen ideat ja tavat tutkia lasten ja nuorten uskonnollisista kehitystä syntyivät 

1970-luvun alussa Yhdysvalloissa järjestetyissä konferenssissa. Tutkijatapaaminen New Yor-

kin Union Collegessa toimineen tohtori John H. Peatlingin (1926–2007) kanssa vaikutti eri-

tyisellä tavalla sen syntymiseen: Peatling oli tapaamishetkellä julkaissut hiljattain laajan las-

ten uskonnollisen ajattelun kehitystä koskevan tutkimuksen, jossa hän oli hyödyntänyt luo-

maansa laajaa tutkimuslomaketta “Thinking about the Bible”, jota Peatling tarjosi Tammisen 

hyödynnettäväksi. (Tamminen 2004, 117–121.) 

Tammisen ja Peatlingin tutkimusten uskonnollisen ajattelun ja käsitteenmuodostuksen 

teorioiden perusviitekehykset ovat sveitsiläinen kehityspsykologin Jean Piaget´n (1896–1980) 

kasvatustieteen klassikoiksi muodostuneissa lapsen ajattelun kehittymiseen liittyvissä teori-

oissa. Merkittävinä taustavaikuttajana näissä tutkimuksissa toimivat englantilaisen Ronald 

Goldmanin tutkimus Religious Thinking from Childhood to Adolescence (1964), jossa Gold-

man sovelsi Piaget´n teoriaa lapsen ajattelun kehityksestä. Tutkimuksella oli laaja-alaiset vai-

kutukset uskonnonopetuksen kehityksen, ja myös suomalaisten opetussuunnitelmien sisällöis-

sä on jälkiä Goldmanin ehdotuksissa.  

Kuten Tammisen tutkimuksissa myöhemmin, myös Goldmanin tutkimuksessa koros-

tuu myös opiskelumotivaation merkitys. (Niemelä 1998, 44; Tamminen 1998, 32; 2004, 117–

121.) Goldmanin lisäksi yhdysvaltalaisten Charles Y. Glockin (1919–2018) ja Rodney Starkin 

(s. 1934) vuonna 1965 kehittämillä viidellä uskonnollisen ulottuvuuden mallilla on tärkeä roo-

li tutkimuksen kannalta, sillä ne toimivat tutkimuksen jäsentävänä runkona. Mallin hyödyn-
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täminen oli yleistä aikakauden uskontososiologisissa ja -psykologisissa tutkimuksissa. (Tam-

minen 1981a, 18; Ubani 2017, 90.) 

Tammisen suorittamaan tutkimuskokonaisuuteen osallistui keväällä 1974 yhteensä 

1558 oppilasta seitsemältä eri paikkakunnalta (Helsinki, Kuopio, Ruokolahti, Imatra, Nousi-

ainen, Mynämäki ja Raisio). Osallistujien ikähaitari oli suuri: mukana oli oppilaita ensimmäi-

sellä luokalla olevista seitsemänvuotiaista 20-vuotiaisiin lukiolaisiin ja ammattikoululaisiin. 

Lasten ja nuorten lisäksi kyselyyn vastasi myös oppilaiden vanhempia ja opettajia. Tutkimuk-

sessa käytetty kyselylomake oli huomattavan laaja, josta kertoo se, että aikaa niiden täyttämi-

seen meni osalla oppilasryhmiä jopa seitsemän oppituntia. Joukko koehenkilöitä osallistui 

lisäksi 1976 ja 1980 järjestettyihin seurantatutkimuksiin. (Tamminen 1981a, 3.) 

Tutkimuspaikkakuntien valinnassa pyrittiin huomioimaan ympäristöolosuhteet, ja va-

likoimaan tutkimukseen asukasmäärältään eri kokoisia maaseutu- ja kaupunkiympäristöjä 

kattavuuden varmistamiseksi. (Niemelä 1998, 36) Tammisen suorittama tutkimusaineiston 

analyysi perustui pääasiassa tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin, kuten faktorianalyysin 

perusteella muodostettuihin summamuuttujiin. Yksi keskeinen mittausväline tutkimuksissa oli 

hänen luomansa projektiivinen valokuvamittari. Kuvamittari muodostui erilaisiin elämänky-

symyksiin liittyvistä valokuvista, sekä niihin kytkeytyvistä lyhyistä johdattavista teksteistä ja 

täydennysvirkkeistä. Osa kuvista oli uskonnollisesti painottuneita, ja osa uskonnollisessa mie-

lessä neutraaleja (Tamminen 1975b, 31–34). 

Projektiivinen kuvamittari oli keskeisessä asemassa useissa Tammisen lasten ja nuor-

ten elämänkysymyksiä ja uskonnollista kehitystä selvittävissä tutkimuksissa. (Tamminen 

1975b, 31; Rantala 2015, 17.) Tammisen tutkimuksiin liittyvä raportointi perustui erityisesti 

viiteen osa-alueeseen, jotka olivat: 1) uskonnolliset kokemukset, 2) uskonnolliset uskomukset 

tai vakaumus, 3) uskonnollinen ajattelu ja erilaiset uskonnolliset käsitteet, 4) uskonnon seu-

raukset, 5) uskonnollisen kehittymisen kokonaisuus ja uskonnollisuuden eri aspektien väliset 

suhteet (Tamminen 1991, 27–28 Niemelä 1998, 36). 

Tammisen edustama uskonnondidaktinen lähestymistapa oli konteksuaalisuus, jossa 

korostetaan oppilaan koko elämäntilanteen ja ympäristön huomioimista oppimisen lähtökoh-

tana. Kontekstuaalisen uskonnonopetuksen taustalla on muun muassa pyrkimys yhdistää kog-

nitiivisen psykologian tutkimusta teologian oppialaan liittyviin sisältöihin. Kontekstuaalisuus 

on aiheena keskeisesti esillä muun muassa Tammisen ja Vesan uskonnon didaktiikan oppikir-

jassa Miten opetan uskontoa (1982), jossa painotetaan uskonnon oppiaineeseen liittyvän ope-

tustapahtuman olevan oppilaiden elämänpiirissä tapahtuva interaktioprosessi. (Poulter 2011, 

78; Ubani 2017, 95.) 
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  Peatlingin tukemana aloitettu tutkimustyö herätti monissa uskonnonpsykologian ja -

pedagogiikan tutkijoissa laajaa mielenkiintoa, ja poiki Tammiselle merkittävän määrän henki-

lökohtaisia kansainvälisiä kontakteja. Muun muassa professori Goldman tuli Suomeen vierai-

lulle tutustuakseen lähemmin Tammisen tutkimuksiin, samoin kuin lasten ja nuorten spiritu-

aliteetin tutkijana tunnetuksi tullut englantilainen uskonnonpedagogi David Hay (1935–2014) 

(Tamminen 2004, 123–124).  

 Yhdysvaltalaisen uskonnonpsykologin Bernard Spilkan (s. 1926) kanssa Tamminen 

viritteli myös kirjallista yhteistyötä. Tammisen ja Spilkan yhteistyön tavoitteeksi muodostui 

Tammisen tutkimusten kokonaisesityksen julkaiseminen yhdysvaltalaisen kustantajan kautta. 

Kustannussopimus olisi kuitenkin vaatinut Tammisen mielestä turhan suuren määrän muun 

muassa tekstiasun uudelleen työstämistä, ja Tamminen päätti julkaista teoksen Suomalaisen 

Tiedeakatemian sarjassa.  

 Teos julkaistiinkin vuonna 1991 englanniksi nimellä Religious Development in Child-

hood and Youth. Pian julkaisun jälkeen Tamminen matkusti Yhdsvaltoihin Spilkan järjestä-

mään symposiumiin esittelemään tutkimustaan, jossa se herätti kiinnostusta ja teki tutkimusta 

tunnetuksi pohjoisamerikkalaisten tutkijoiden keskuudessa. Vastaavanlainen symposiumi jär-

jestettiin myös Ruotsissa pohjoismaisen uskontopedagogisen tutkijakonferenssin osana vuon-

na 1993 (Tamminen 2004, 124–126). 

Tammisen kansainväliset uskonnonpedagogiikkaan liittyvät yhteydet suuntautuivat 

Pohjois-Amerikan ja Pohjoismaiden lisäksi myös Länsi- ja Itä-Saksaan, jotka olivat useiden 

tapaamisten ja vierailujen kohteena. Tutkimuksiin liittyvää yhteistyötä Tammisella oli muun 

muassa uskonnonopetuksen kontekstuaalisia lähestymistapoja kehittäneen uskonnonpedagogi 

Karl Ernst Nipkowin (1928–2014) kanssa. Tammisen yhteydet saksankieliseen Eurooppaan 

vaikuttivat osaltaan siihen, että kokonaisesitys Tammisen teoksesta julkaistiin myös saksaksi: 

Religiöse Entwicklung in Kindheit und Jugend ilmestyi vuonna 1993.  

Tammisen Religious Development in Childhood and Youth (1991) ja Religiöse Ent-

wicklung in Kindheit und Jugend (1993) teoksissa esitettyjä tutkimustuloksia on ilmestynyt 

useissa uskontopsykologian kokoelmateoksissa. Yhdysvaltalaiset psykologian professorit 

Ralph W. Hood Jr., Peter C. Hill ja Bernard Spilka nostavat Tammisen tutkimuksen laajasti 

esiin arvostetussa uskonnonpsykologian kokoelmateoksessa The Psychology of Religion: An 

Empirical Approach, jonka viimeisin painos ilmestyi vuonna 2018. Teoksessa kirjoittajat ku-

vaavat Tammisen työn merkittävyyttä erityisesti kolmen näkökulman kautta: ensinnäkin tut-

kimusjoukko on huomattavan suuri, yli 3000 lapsen, nuoren ja vanhemman osallistuttua tut-

kimukseen. 
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Toiseksi vahvuudeksi on nimetty se, että Tammisen tutkimusprojektit ovat tuottaneet 

tutkimuksellisesti tärkeää uskonnollisuuden muutoksiin liittyvää tietoa pitkittäistutkimukselli-

sen otteensa ansiosta. Tutkimuksen kolmanneksi, ja tärkeimmäksi, vahvuudeksi on nimetty 

tutkimusten onnistunut pyrkimys tavoittaa uskonnollisten kokemusten merkityksiä ja vaiku-

tuksia lapsille ja nuorille itselleen. (Hood, Hill & Spilka 2018, 83–84.) Laajojen tutkimustöi-

den ja -löydösten ansiosta Tamminen palkittiin vuonna 1995 Amerikan psykologisen yhdis-

tyksen (American Psychological Association) myöntämällä William James -palkinnolla, joka 

myönnetään merkittävästä työstä uskonnonpsykologian tutkimuksen edistämisessä (Tammi-

nen 2004, 148; Räsänen 2018, 289). 

Tamminen jäi eläkkeelle vuonna 1991. Päätös syntyi sen myötä, että Tamminen oli 

päättänyt tehdä tilaa seuraajilleen mahdollisimman pian 63 vuotta täytettyään. Eläkkeelle siir-

tyminen ei kuitenkaan päättänyt hänen tutkimustyötään, vaan tutkimusten ja asiantuntijalau-

suntojen tekeminen sekä väitöskirjojen tarkastaminen pysyivät pitkään keskeisenä osana 

Tammisen viikoittaista ohjelmaa. Akateeminen työ seurasi häntä myös lukuisille matkoille, 

tutkimusten ja raporttien kulkiessa matkatavaroiden mukana aina Karibianmerelle ja Länsi-

Afrikkaan asti. 1990-luvun jälkipuoliskolla Tamminen keskittyi erityisesti omaishoitajan roo-

liin Lea-vaimon sairastuttua vakavasti (Tamminen 2004, 149–155). 

Elinikäisen oppimisen merkitystä korostanut Tamminen kehitti itseään laulajana läpi 

elämän, ja rakkaan Laulumiehissä ja Helsingin NMKY:n mieskuoron riveissä tapahtuneen 

kuorolauluharrastukseen rinnalla kulki eläkepäivillä myös yksinlaulun intohimoinen opiskelu 

ja esittäminen. Hän julkaisi kolme äänilevyä, viimeisen vuonna 2002. (Elo-Valente 2017, 21; 

Räsänen, Nurmi & Vermasvuori 2018.)  

Tamminen avioitui uudelleen vuonna 2006 ja eli monia hyviä vuosia yhdessä Pirkko-

vaimonsa kanssa. Tunnustusta tuli myös elämäntyöstä yliopistolla: Tamminen promovoitiin 

Teologisen tiedekunnan riemutohtoriksi kesäkuussa 2017, kun hänen tohtoriksi vihkimises-

tään oli kulunut tasan 50 vuotta. Riemutohtorin voimat alkoivat kuitenkin hiljalleen hiipua. 

Professori Kalevi Tamminen kuoli Helsingissä 29. elokuuta 2018 90-vuotiaana. (Räsänen, 

Nurmi & Vermasvuori 2018.) 
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3  Opiskelumotivaatioon  liittyvää  teoriaa  
  

3.1  Motivaation  yhteys  opiskeluun  
Käsite motivaatio on alkujaan johdettu latinan kielen sanasta ”movere”, jolla tarkoitetaan liik-

kumista. Motivaatiolla tarkoitetaan nykyään yleisesti yksilön käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä 

ja pyrkimystä saavuttaa jokin tavoite. Motivaatio kuvaa toiminnan voimakkuutta ja päämäärä-

tietoisuutta. Keskeisiä motivoitua toimintaa ohjaavia kognitiivisia elementtejä ovat ihmisen 

yksilölliset intentiot, kuten arvot, suunnitelmat ja tavoitteet. (Tamminen 1995, 290–291; Vii-

tala 2004, 154; Kauhanen 2012, 111.) 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelumotivaatiolla on suora yhteys opinto-

menestykseen. Oppilaiden motivaatio eri oppiaineiden opiskeluun rakentuu muun muassa 

käsityksistä oppiaineen kiinnostavuudesta, tärkeydestä, hyödyllisyydestä sekä halusta ponnis-

tella tavoitteiden saavuttamiseksi (Pellikka, Juvonen & Tossavainen 2015, 60.) Opetus, joka 

huomioi nämä oppilaiden yksilöllisten intentiot, mahdollistaa parhaat oppimistulokset, sillä 

opiskeluun liittyvä motivaatio oppimiseen syntyy suuremmalla todennäköisyydellä oppilaan 

sisäisestä halusta ja tarpeesta sisäistää opetettava aihe (Nurmi & Tamminen 1975, 38).  

Yhä keskeisemmäksi on muodostunut viime vuosien aikana myös näkemys siitä, että 

kouluhyvinvoinnilla ja oppilaiden mahdollisuuksilla vaikuttaa liittyen heitä itseään koskevaan 

päätöksentekoon on keskeinen vaikutus oppilaiden motivaatioon (Harinen & Halme 2012, 

65–66, 83). Opiskelumotivaatiota tukevassa opetuksessa yksi opettajan keskeisistä tehtävistä 

on muuttaa opetussuunnitelman päämäärät oppilaan intentioiksi, sekä virittää oppilaassa tah-

toa ja motivaatiota opiskella opetussuunnitelmassa toivottuja asioita (Byman 2002, 34).  

Motivaatiota tarkastellaan tavallisesti sisäisen ja ulkoisen motivaation näkökulmista. 

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan yksilön itsensä tuottamia käyttäytymistä virittäviä tekijöi-

tä. Sisäinen motivaatio on proaktiivista, tekemisen itsessään sytyttäessä henkilön tekemään 

itseään innostavia asioita. Ulkoinen motivaatio on puolestaan reaktiivista, sen rakentuessa 

keppien ja porkkanoiden varaan: tehtävän sijasta huomio on siitä saatavissa palkinnoissa ja 

vältettävissä rangaistuksissa. Sisäisillä motivaatiotekijöillä on oppimisessa ratkaiseva merki-

tys, ulkoisten tekijöiden ollessa motivaatiota nostavien tekijöiden virikkeenä ja tukena (Mar-

tela & Jarenko 2014, 6). 

Motivaatiokäsityksiä ja opiskelumotivaatiota selittävät erilaiset motivaatioteoriat, joil-

la pyritään selittämään ihmisten käyttäytymistä. Yksi yleisimmin tunnettu motivaatioteoria on 

yhdysvaltalaisen Martin E. Fordin kognitiiviseen psykologiaan liittyvä teoria motivaation sys-
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teemeistä, jota on usein hyödynnetty opiskelumotivaation kuvaamisessa. Teoriassa ihmisen 

ajatellaan käsittelevän aktiivisesti tietoa, muokaten toimintaansa kolmen tekijän kautta: toi-

minnan tavoitteen, selviytymisodotusten ja tunteiden. Fordin teoriassa ihmisen ja ympäristön 

vuorovaikutus on suuressa roolissa, sillä motivaatiotekijät muovaantuvat ympäristössä. (Ford 

1992, 2–16; Jormanainen 2014, 14.)  

Motivaation ja oppimisen välisiä yhteyksiä, sekä motivaation vaikutusta eri kouluai-

neiden sisältöihin liittyvään oppimiseen on tutkittu Suomessa entistä enemmän viime vuosina. 

Uskonnonopetuksen ja opiskelumotivaation välisiä yhteyksiä on tarkasteltu Tammisen tutki-

musten jälkeen vain muutamissa tutkimuksissa (esim. Pellikka, Juvonen & Tossavainen 

2015). Seuraavassa luvussa tarkastellaan uskonnon oppiaineeseen liittyviä kiinnostavuustut-

kimuksia Tammisen tutkimusprojektin esiintyvien tulosten ja muun tutkimuskirjallisuuden 

kautta. 

  

3.2  Uskonnonopetuksen  kiinnostavuus  ja  motivaatio  
Tamminen korostaa tutkimuksissaan opiskelumotivaation roolia uskonnon oppiaineen luon-

teen vuoksi: Oppilaan motivaatio on merkityksellisessä roolissa erityisesti uskonnon kaltai-

sessa oppiaineessa, jossa pyritään vetoamaan ja tähtäämään oppilaan koko persoonallisuuden 

kehittymiseen. Luokkatasosta, tavoitteista, opetustilanteesta ja oppilaiden elämäntilanteesta 

riippuu, missä on kulloinkin motivaation ja motivoinnin pääpaino (Tamminen 1982, 61–64).  

Uskontoon liittyvän opiskelumotivaation huomioiminen on sikäli merkittävä opetuk-

seen liittyvä tekijä, että useat tutkimukset osoittavat uskonnon olevan epäsuosittu oppiaine 

(esim. Tamminen 1982, 61–62). Myös muun muassa Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden Ismo 

Pellikan, Antti Juvosen ja Timo Tossavaisen (2015) opiskelumotivaatiota koskevassa tutki-

muksessa uskonto sijoittui kiinnostavuudessa kaikista tutkituista oppiaineista heikoimmaksi.  

Samoin teologian dosentti Jaakko Rusaman (2002, 120) tutkimuksesta selviää, että 

oppilaiden enemmistön mielestä uskonto on ikävystyttävä oppiaine, joka harvoin kuuluu op-

pilaiden mieliaineiden joukkoon. Erityisesti yläkoulun uskonnonopetuksen on koettu olevan 

passivoivaa ja toistavaa opetusta, joka ei ohjaa oppilaiden omakohtaiseen osallistumiseen, 

eikä anna riittävästi aineksia identiteetin kehittämisen prosesseille (Pellikka, Juvonen & Tos-

savainen 2015, 73).  

Uskonnon opiskelun kiinnostavuuden lisäämisessä keskeisenä teemana olisi oppilai-

den sisäisen motivaation herättäminen opiskeltavaan oppiaineeseen liittyen. Oppiaineen sisäl-

töjen suunnittelussa ja työskentelytavoissa tulisi entistä keskeisemmin huomioida, että oppi-
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misen kannalta merkityksellinen sisäinen motivaatio rakentuu erityisesti omaehtoisuuden, 

kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksista (Martela & Jarenko 2014, 6). Tamminen ko-

rostaa (1982, 65), että oppilaiden mukanaolo opetuksen suunnittelussa, sekä näkökulmien ja 

tehtävien valinnassa lisää oppilaiden myönteistä aktiivisuutta. Myös POPS-asiakirjan (2014, 

17) mukaan opetuksessa tulisi painottaa erityisesti oppilaiden kiinnostuksen kohteita, arvos-

tuksia, tunteita ja kokemuksia. Samassa yhteydessä esiin nousevat myös käsitykset itsestä op-

pijana, jotka ohjaavat sekä oppimisprosessia että motivaatiota. 

Tammista muun muassa motivaatioon liittyvien tutkimusaiheiden ja -kysymysten pa-

riin innoittanut Goldman esittelee tutkimuksessaan havainnon, että jos lapselta tai nuorelta 

puuttuu motivaatio ajatella uskonnollisia asioita, tämä näkyy keskeisesti uskonnollisen ajatte-

lun kehittymisen laadussa. Goldman korosti asenteiden ja motivaation merkitystä uskonnolli-

sen ajattelun kehittymiselle, myönteisten ajatusten tukiessa ja negatiivisten ajatusten häiritessä 

kehitystä (Goldman 1964, 31–32, 64–66).  

Tammisen (1982, 64–65) mukaan uskonnon opiskelumotivaatioon vaikuttavat erityi-

sesti intellektuaaliset motiivit, tunneperäiset motiivit, sosiaaliset motiivit ja toimintamotiivit. 

Edellä mainitut opiskelumotivaation taustavaikuttajat kietoutuvat monin osin toisiinsa, sillä 

onnistuneen oppimisprosessin kannalta olennaisessa roolissa on muun muassa kognitiivisten 

prosessien liittyminen emotionaalisiin asenne- ja motivaatiotekijöihin (Tamminen 1983a, 12). 

 Ajanjaksona, jolloin Tamminen suoritti tutkimusprojektiaan, aihe nousi keskeiseksi 

kognitiiviseen psykologiaan liittyväksi tutkimuskysymykseksi. Kognitiivisen psykologian 

näkökulmat näkyivät myös siinä, että Tamminen, Jaakko Salminen ja Laulikki Vesa suunnit-

telivat Aikamme uskontokirja-oppikirjasarjaan erillisiä motivaatiosivuja sisältöjen kertausta 

varten. Peruskoulun oppikirjoissa julkaistujen motivaatiosivujen tarkoituksena oli saada oppi-

las erilaisin keinoin, kuten muun muassa tehtävien teon avulla, aktiivisesti pohtimaan kirjassa 

esitettyjä oppimiskokonaisuuksia. (Tamminen 2004, 136). 

Tamminen teki tutkimuksissaan muun muassa havainnon, että oppilaan iällä on huo-

mattava merkitys oppiaineen kiinnostavuuden suhteen: nuorempien koululaisten vielä kohta-

laisen kiinnostavaksi ja mielenkiintoiseksi kokema oppiaine muuttuu ylemmille luokille tulta-

essa oppilaiden mielestä usein sekä etäiseksi että tarpeettomaksi. Opiskeluun liittyvää moti-

vaatiota ajatellaan alentavan erityisesti se, että opetus ei anna vastauksia oppilaille tärkeisiin 

kysymyksiin, eikä sillä näin koeta olevan merkitystä oppilaiden elämässä. (Tamminen 1982, 

61–62; Nordman & Kilpeläinen 2015.) Iän myötä myös mielipiteen uskonnonopetuksen suh-

teen kärjistyvät: on opiskelijoita, jotka eivät voi sietää oppiainetta lainkaan, ja opiskelijoita 

joilla se on mieluisimpien aineiden joukossa (Tamminen 1982, 61, 131). Motivaatiotekijöillä 
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saattaa osaltaan olla vaikutuksensa siinä, että nuoruusiässä sellaisten nuorten uskonnollisuus 

voimistuu, jotka kokevat itsensä jo valmiiksi uskonnolliseksi, kun taas niiden nuorten, joilla 

uskonnollisuuden kokemus on vähäisempää, se vähenee entisestään (Madsen & Vernon 1983, 

128–131). 

Uskonnonopetuksen kiinnostavuustutkimukset antavat kuvan, että uskonnonopetusta 

toteutettaessa ei lähtökohtana ole useinkaan ollut oppilaiden kiinnostus, vaan oletukset oppi-

laiden tärkeänä pitämistä aiheista on määritelty lähinnä opettaja- ja oppiainelähtöisesti (Kuutti 

2007, 26). Käsiteltäviä asioita ei ole toisin sanoen osattu liittää oppilaiden kokemusmaail-

maan, heidän kysymyksiinsä ja muihin ajankohtaisiin ongelmiin. Oppilaiden erilaisiin kehi-

tysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät tarpeet eivät ole näin tulleet riittävän laajasti huo-

mioiduksi. Motivoitumiseen liittyvä kiinnostuksen puute koskee tutkimusten mukaan erityi-

sesti ylempiä kouluasteita, motivoitumisen alkaessa heiketä alakoulun viimeisillä luokalla ja 

voimistuessa yläkoulun ylimmille luokille saavuttaessa (Tamminen 1975a, 9–10). 

 Suomessa ikäkausi- ja ainedidaktiikkaan liittyvä sisällöllinen eteneminen kouluissa 

etenee suurimmaksi osaksi spiraaliperiaatteella. Tällöin opetuksen keskeisenä lähtökohtana 

ovat oppilaalle läheiset asiat, joihin kuuluvia sisältöjä syvennetään oppilaan edetessä perus-

koulun ylemmille vuosiluokille. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä, Kansanen 2016, 170–171.) 

Vastaavanlaisia lähestymistapoja Tamminen (1975b, 176) tuo esiin korostaessaan, että mo-

nien uskonnonopetuksen kannalta olennaisiin kysymyksiin ja teemoihin liittyvät lähestymis-

tavat ovat ikäkausisidonnaisia, ja erilaisia näkökulmia tulisi painottaa erityisesti sen mukaan, 

mitkä ovat oppilaan oman kehitysvaiheen ja motivoitumisen kannalta ajankohtaisia.  

 Tämä tulisi Tammisen (1982, 119) mukaan toteuttaa spiraaliperiaatteen mukaisesti 

niin, että opetuksessa valaistaisiin oppiaineen kannalta keskeisiä asioita ja käsitteitä liittäen 

niitä vähitellen uusiin, entistä avarampiin asiayhteyksiin, ja samalla oppilasta entistä syvem-

pään ymmärtämiseen auttaen. Syyt siihen, että uskonnon opetus koetaan monesti erityisesti 

peruskoulun loppupuolella kuivaksi ja epämotivoivaksi oppiaineeksi, johtuvat Tammisen 

(1982, 61–62) mukaan muun muassa siitä, että edellä mainitussa tavoitteessa ei ole uskonnon 

oppiaineessa läheskään aina onnistuttu. 

Opettaja on tärkeä instrumentti omassa opetuksessaan, ja hänen omat asenteensa hei-

jastuvat oppilaisiin. Jos kasvattaja kokee uskonnon omassa elämässään vieraaksi tai vähämer-

kitykselliseksi voi sekä opettajan että oppilaiden motivoituminen uskonnonopetukseen olla 

vaikeaa. Tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti nuoret luokanopettajat kokevat uskonnon 

opettamisen keskimääräistä vaikeammaksi. (Tamminen & Vesa 1982, 246; Tamminen 1987, 

131; Kallioniemi 2000, 141–142.)  
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Opettajan oma suhde opetettavaan aineeseen on sikäli merkityksellistä, että motivoitu-

neiden opettajien oppilaat ovat huomattavasti innostuneempia uskonnon opiskelemisesta kuin 

epämotivoituneiden ja orientoitumisvaikeuksia kokevien opettajien oppilaat (Tamminen ym. 

1977, 23). Oppilaiden kiinnostuksen herättäminen oppiainetta kohtaan olisi merkityksellistä 

erityisesti siksi, että oppiaineeseen ja opiskeluun kohdistuvilla motivaatiolla ja myönteisellä 

asenteella on keskeinen vaikutus opintomenestykseen (Tamminen 1976, 11). Vaikutus näyt-

täytyy myös toisin päin: oppilaan henkilökohtaiset menestysuskomukset kuuluvat osaksi op-

pilaan motivaatiorakennelmaa (Pellikka, Juvonen & Tossavainen 2015, 60). 

Uskonnon oppiaineessa menestyminen ei ole ainakaan arvosanojen näkökulmasta 

hankalimpia kouluaineita, sillä kohtuullisella vaivalla uskonnon oppiaineesta on helppo saada 

eri luokkatasoilla hyviä koulunumeroita (Rusama 2002, 6). Uskonnon oppiaineeseen liittyvää 

heikkoa motivaatiota ei ole siis niinkään perusteltua tarkastella ulkoisten motivaatiotekijöi-

den, kuten arvosanojen kautta, sillä heikko opiskelumotivaatio ei todennäköisesti kytkeydy 

heikkoihin arvosanoihin. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisempaa on sisäinen motivaatio 

ja innostuminen oppimiseen itsessään. Aihe on olennainen tutkimuskysymyksen kannalta, 

selvitettäessä mitkä tekijät kohentavat mukaan lasten ja nuorten uskonnon oppiaineeseen liit-

tyvää opiskelumotivaatiota. 

 

3.3  Motivaation  kuvaukset  POPS  2014  -asiakirjassa  
Opetushallitus julkaisi viimeisimmän Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -

asiakirjan vuonna 2014, jotka otettiin peruskouluissa porrastetusti käyttöön vuosien 2016–

2019 aikana. Opetushallitus (2016) linjaa opetussuunnitelman ydinasioihin liittyen 

kotisivuillaan muun muassa seuraavaa: ”[P]erusteissa määritellään pedagogisia linjauksia, 

joiden avulla koulut voivat kehittää toimintatapojaan niin, että oppilaiden mielenkiinto ja 

motivaatio oppimiseen lisääntyy.” Lainauksessa mainitut pedagogiset linjaukset linkittyvät 

muun muassa perusopetuksen toimintakulttuuriin, oppimisympäristöihin, opetuksen 

järjestämistapoihin ja oppimisen arviointiin. (POPS 2014, 5.) 

 Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa motivaatio on keskeisesti esillä muun muassa 

osana opetussuunnitelmatasolla uusia eheyttämiseen liittyviä tavoitealueita, eli monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia (POPS 2014, 31–32). Asiakirjassa opiskelumotivaation ja 

eheyttämisen väliset yhteydet ovat esillä muun muassa seuraavanlaisesti:  

  
 Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita 
 kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös 
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 oppimisen motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen 
 kannalta (POPS 2014, 282). 
 

Eheyttämiseen liittyvien toimintamallien lisäksi myös osallisuus on motivaation kannalta 

keskeinen tekijä, ja sen merkitys näkyy vahvasti POPS 2014 -asiakirjassa, jossa korostetaan 

oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia opetussuunnitelmien sisältöihin liittyen (Lampela & 

Ryhänen 2015, 17). 

 Kun vertasin POPS 2014 -asiakirjaa edellisiin, vuonna 1994 ja 2004 ilmestyneisiin 

POPS -asiakirjoihin tein havainnon, jonka mukaan motivaatio on uusimmassa 

opetussuunnitelmassa aiempia asiakirjoja huomattavasti laajemmin esillä. Esimerkiksi vuoden 

1994 peruskoulun varsin suppeassa opetussuunnitelmassa motivaatioon liittyviä mainintoja ei 

ole juuri lainkaan. Vuoden 2004 POPS-asiakirjassa mainintoja on puolestaan jonkin verran 

enemmän, ja ne liittyvät muun muassa asiakirjassa esiteltyihin oppimiskäsitykseen ja -

ympäristöön.  

 Kaiken kaikkiaan motivaatioon ja motivointiin liittyviä mainintoja on vuonna 2004 

ilmestyneessä 305-sivuisessa asiakirjassa yhdeksän, kun taas kymmenen vuotta myöhemmin 

ilmestyneessä, 473-sivuisessa asiakirjassa mainintoja on lähes 50. Motivaatioon liittyvien 

kirjausten lisääntymisen taustalla on oletettavasti vaikuttanut muun muassa aiheen 

nouseminen yhä keskeisemmäksi kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteeksi viime 

vuosikymmenten aikana (Nurmi 2013, 548). 

 Vähäisten motivaation liittyvien mainintojen vuoksi vastaavanlaisen tutkimuksellisen 

lähestymistavan, jossa tutkimukselliset yläluokat teoriaohjaavaa sisällönanalyysia varten 

muodostettaan opetussuunnitelman motivaatioon liittyvistä sisällöistä, olisi ollut aiemmin 

vaikeaa. POPS 2014 -asiakirjan monista motivaatioon liittyvistä maininnoista tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeimmiksi nousivat motivaatioon yhdistyvät maininnat 

yhteiskunnallisista aiheista keskusteluun, elämänkysymysten käsittelyyn, erilaisiin 

opetuksellisiin työtapoihin, sekä opetustilanteissa käytettyyn kieleen ja palautteeseen liittyen 

(taulukko 1).   
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Taulukko 1.   

POPS 2014 - asiakirjan opiskelumotivaatioon liittyen kuvausten yläluokat 

 
1. yhteiskunnallisista 
aiheista keskustelu 

 
2. elämänkysymysten 
käsittely 

 
3.erilaiset 
opetukselliset 
työtavat 

 
4. opetustilanteissa 
käytetty kieli ja 
palaute 

 

Seuraavissa luvuissa tarkastelen, miten nämä POPS 2014 -asiakirjassa esiintyvät 

opiskelumotivaatioon liittyvät tekijät yhdistyvät Tammisen teoksissa esiintyviin mainintoihin 

motivaatiosta. 
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4  Tammisen  motivaatioon  liittyvien  käsitysten  vertailua  
POPS  2014  -asiakirjan  motivaatiokuvausten  kanssa  

 

4.1  Yhteiskunnallisten  aihepiirien  käsittelyn   ja  opiskelumotivaation  
väliset  yhteydet  

Tämän tutkimuksen tulokset liittyen Tammisen käsityksiin motivaation merkityksestä 

perusopetuksen uskonnonopetukselle löytyivät käytyäni läpi koko Tammisen julkaistun 

tutkimustuotannon opiskelumotivaatioon liittyviä mainintoja etsien. Aihe oli Tammisen töissä 

laajimmin esillä vuosina 1975–1982 ilmestyneissä tutkimuksissa, joissa lähes jokaisessa oli 

useita mainintoja opiskelumotivaatioon liittyen. Parhaimmillaan mainintoja oli useita 

kymmeniä. 

 Oppilaiden opiskelumotivaation kohentaminen yhteiskunnallisiin aihepiireihin liitty-

vien asioiden käsittelyllä sai Tamminen aineistossa lukuisia mainintoja. Maininnat liittyvät 

muun muassa ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmiskuntaan koskeviin kysymyksiin. Tarkempi-

na aihepiireinä olivat muun muassa politiikkaan, pakolaisuuteen ja kehitysapuun liittyvät ky-

symykset. Tammisen tulosten mukaan yhteiskunnalliset teemat kiinnostavat vähintään jonkin 

verran kaiken ikäisiä lapsia ja nuoria. Erityisen paljon kiinnostusta edellä mainittuja aihepiire-

jä kohtaan oli yläkouluikäisillä kaupungeissa asuvilla tytöillä. Aiheiden käsittelyn tärkeys 

kumpuaa Tammisen mukaan muun muassa siitä, että televisio tuo yhteiskunnallisia kysymyk-

siä lasten ja nuorten tietoisuuteen (Tamminen 1982, 101).  

Opetuksen nivominen entistä laajempiin konteksteihin olisi Tammisen (1975a, 9–10) 

mukaan perusteltua siksi, että yhteiskunnassa tapahtunut muutosprosessi on lisännyt tyyty-

mättömyyttä uskonnonopetukseen, jonka johdosta myös opiskelumotivaation puute on lisään-

tynyt. Tammisen mainitsema muutosprosessi on viimeisten vuosikymmenten aikana edelleen 

kiihtynyt, ja yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset ovat 2000-luvulle tultaessa vaikutta-

neet siihen, että luterilaisuuden aiemmin hyvin selvä luonne pohjoismaisen ja suomalaisen 

uskonnollisen maiseman yhtenä keskeisenä piirteenä on kyseenalaistunut. (Hokka, Valaskivi, 

Sumiala & Laakso 2013, 7–8).  

Opiskelumotivaation vähenemiseen on Tammisen pyrittävä vastaamaan erityisesti di-

daktisin keinoin, suunnaten opetusta yhä keskeisemmin yhteiskunnallisiin kysymyksiin linkit-

tyväksi (Tamminen 1975a, 10). Opiskelumotivaatiota tukevassa uskonnon opetuksessa olisi-

kin keskeistä hyödyntää sellaisia opetuksellisia ratkaisuja, joiden avulla opetusta on mahdol-

lista suunnata entistä keskeisemmin oppilaiden esittämiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin lin-
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kittyväksi. (Tamminen 1975a, 177; Ubani 2013, 27, 158.) Myös POPS -asiakirjassa (2014, 

32) painottuu motivaation ja yhteiskunnallisen tason yhteys: “käsiteltävien asioiden paikalli-

suus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille 

että oppilaille”.  

 Yhteiskunnallisten aihepiirien huomioiminen vaatii uskontoa opettavalta henkilöltä 

laaja-alaista paneutumista: opettajan mielenkiinnon kohteena on perusteltua olla koulun, kir-

kon, kulttuurielämän ja koko yhteiskunnan tapahtumat laaja-alaisesti. Kontekstin laajentami-

nen laajamittaisesti luokkahuoneen ulkopuolisiin asioihin auttaa opettajaa peilaamaan opetuk-

sen sisältöjä sekä aikahistorialliseen että sosiokulttuuriseen kokonaistilanteeseen, sekä ihmi-

sen kontekstiin osana niitä. (Tamminen 1976, 11.) Oppimistilanteissa käsiteltävät yhteiskun-

nalliset kysymykset, jotka esiintyvät Tammisen (1977, 152–153) mittaristossa, liittyvät muun 

muassa globaaleihin haasteisiin, kuten esimerkiksi sotaan, köyhyyteen ja uskontoon liittyviin 

kiistoihin.   

 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen elämänasenne ja toisen ihmisten vakaumuksen 

kunnioittaminen ovat asioita, joihin liittyvässä kasvatuksessa Tamminen (1982, 28) katsoo 

uskonnonopetuksella olevan huomattavan paljon merkityksellistä annettavaa. Yhteiskunnalli-

silla asioilla ja opiskelumotivaatiolla on tämän kautta kahtalainen vaikutus: yhteiskuntaan 

liittyvien asioiden huomioiminen lisää oppilaiden kiinnostusta uskonnon oppiainetta kohtaan, 

ja toisaalta myös yhteiskunta tarvitsee uskonnonopetusta eettisten arvojen ja moraalin ylläpi-

tämiseen sekä sietokyvyn opettamiseen uskonnollis-katsomuksellista erilaisuutta kohtaan 

(Tamminen 1982, 29). Moraalinen käyttäytyminen on Tammisen (1982, 102) mukaan ennen 

kaikkea motivaatioon liittyvä asia:  

 

 On tärkeätä, että oppilaat voivat vakuuttua eettisen toiminnan ideaaleista, että heissä 
 syntyy ja vahvistuu halu toimia niiden mukaan, että herää empatia toisia kohtaan. Täs-
 sä on erityisesti uskonnonopetuksen tehtävä. 
 
 
Oppilaiden kiinnostus ja moraalinen pohdinta yhdistyvät myös POPS-asiakirjassa (2004, 154) 

keskeisesti toisiinsa: ”Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynne-

tään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottami-

sen harjoitteluun”. 
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4.2  Elämänkysymysten  yhteys  opiskelumotivaatioon  
Yhteiskunnallisten teemojen lisäksi toisena tutkimusaineistossa runsaasti esiintyvänä osana 

Tammisen motivaationäkemyksiä on oppilaiden elämänkysymysten huomioiminen. Elämän-

kysymyksillä Tamminen tarkoittaa elämänkatsomuksellisia, eettisiä tai muita kysymyksiä, 

jotka oppilaat jossain ikävaiheessa kokevat oman elämänsä kannalta tärkeiksi tai kiinnosta-

viksi, ja joita he pohtivat ja joihin he etsivät vastauksia (Tamminen 1975b, 28; Tamminen ym. 

1977, 15) Nämä elämänkysymykset voivat koskea esimerkiksi oppilaiden omaa elämää tai 

heidän suhdettaan omaan ympäristöönsä. Teemat voivat liittyä myös esimerkiksi henkilökoh-

taisiin pelkoihin ja toiveisiin, sekä hankaluuksiin oppilaan ja vanhempien välisissä suhteissa. 

(Tamminen 1977, 152–154.) 

Olennaista olisi Tammisen (1975a, 30–31) mukaan opiskelumotivaation vahvistami-

nen niin, että oppilaat kokisivat uskonnon oppiaineen nivoutuvan omaan elämäntilanteeseensa 

ja kokisivat oman elämänsä sen kannalta entistä mielekkäämmäksi. Tamminen (1975a, 173–

175) peräänkuuluttaakin opettajilta opiskeltavien aihealueiden huomattavasti tiiviimpää ni-

vomista oppilaiden elämänkysymyksiin, jotta kiinnostus ja motivaatio oppiainetta kohtaan 

lisääntyisi. Kun oppilaiden elämänkysymykset ovat esillä opetuksessa, saattavat myös tiedol-

lisesti painottuneet ja oppilaille ennestään vieraammat opetussisällöt näyttäytyä entistä mie-

lenkiintoisemmilta ja motivoivammilta (Tamminen 1985, 25). Siihen liittyvissä valinnoissa, 

millaisia tiedollisia opetussisältöjä opetukseen otetaan mukaan, opettajan on syytä hyödyntää 

ja kehittää erityisesti oppilaan taustaan ja elämäntilanteeseen liittyvää tuntemusta (Tamminen 

1982, 63). 

 Elämänkysymyksiä ei ole Tammisen (1982, 111) mielestä syytä sijoittaa 

opetussuunnitelmaan vain keskitetysti johonkin vaiheeseen tai luokka-astelle, vaan niitä on 

parempi käsitellä erilaisissa yhteyksissä läpi koko kouluajan. Oppilaiden elämänkysymyksistä 

esimerkiksi elämän syntyminen, kuolema ja kaverisuhteet ovat aiheita, jotka 

mielenkiintoisella tavalla käsiteltynä kiinnostavat kaikenikäisiä oppilaita (Tammisen 1975a, 

175–178).  

Elämänkysymyksiin liittyvien aiheiden merkitys eri ikäisille oppilaille on mainittu 

myös POPS 2014 -asiakirjassa (404–405), jossa aihe on esillä muun muassa seuraavasti: 

“Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä 

ongelmia” ja “valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minä-

kuvaan liittyviä pohdintoja”. Elämänkysymykset ovat olleet pitkään osana opetussuunnitel-

mia, sillä aihe on esillä jo POPS 1970 -asiakirjassa. Ensimmäisissä POPS-asiakirjassa käsitet-

tä ei oltu kuitenkaan vielä määritelty kovinkaan tarkkaan. (Tamminen 1975a, 30.) 
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   Voidaan ajatella, että elämänkysymykset ovat tarkentuneet osaksi POPS 2014 -

asiakirjan sisältöjä siitä johtuen, että nykypäivän uskonnonopetus painottaa erityisesti yksilön 

refleksiivisyyttä suhteessa eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, eikä siksi oppiaineen 

kannalta olennaisena ei voida pitää ainoastaan tiedon tai arvojen siirtämistä. (Poulter 2013.) 

Samaa painotusta toi esiin myös Tamminen (1982, 173–174), jonka mukaan 

uskonnonopetuksessa tulisi siirtyä tiedollisesta painotuksesta yhä vahvemmin suuntaan, jossa 

huomioidaan sielunhoidolliset ja affektiiviset oppimisen ulottuvuudet. Affektiivisuudella 

tarkoitetaan opiskelumotivaation kontekstissa sitä, että oppilaiden tunteet, tuntemukset ja 

mielialat oppimiskohteen suhteen huomioidaan opetuksen toteutuksessa (Ruohotie & 

Koiranen 1999, 36–37). 

Elämänkysymyksiin liittyvät aiheet vaihtelevat kuitenkin ikäkauden mukaan, sillä op-

pilaita kiinnostavissa elämänkysymyksissä on isoja eroja liittyen siihen, millä luokkatasolla 

nuori on. Esimerkiksi kolmasluokkalaisia pohdituttaa eniten lähiympäristöön, kouluun ja ko-

tiin liittyvät kysymykset, viidesluokkalaiset puolestaan menneeseen ja tulevaan, sekä maail-

mankuvaan liittyvät kysymykset. Seitsemäsluokkalaisilla kuvaan tulevat mukaan seksuaali-

suuteen, ystävyyssuhteisiin ja yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä. Yhdeksäsluokkalaisten 

mieltä askarruttavat erityisesti rakkauteen ja kärsimykseen, vastuuseen ja syyllisyyteen, ih-

misarvoon ja elämän tarkoitukseen liittyvät kysymykset (Tamminen 1975a, 176–178).  

Eri ikäkausille tyypillisten elämänkysymysten motivaation kannalta tärkeää, sillä kun 

oppiaineessa on sisältöjä, joita on mahdollista kokea kokonaisvaltaisesti itse, aineen perus-

struktuuri on mahdollista omaksua parhaiten (Tamminen ym. 1977, 25). Voimakas notkahdus 

uskonnon oppiaineen kiinnostavuudessa yläluokille tultaessa johtuu Tammisen (1982, 62) 

mukaan ennen kaikkea siitä, ettei opetus anna vastauksia heille tärkeisiin kysymyksiin, eikä 

sillä koeta olevan oman elämän kannalta merkitystä. Opettajan on myös tärkeä huomioida, 

että suuri osa elämänkysymyksistä ei välttämättä ole merkityksiltään lainkaan myönteisiä. 

Silti myös esimerkiksi elämän mielivaltaisuudesta ja kaoottisuudesta tulee pystyä keskustele-

maan uskonnon oppitunneilla (Pyysiäinen 1982, 81; Heinonen 1998, 74). 

Ajatuksella elämänkysymysten nivomisesta osaksi opetusta on Suomessa pitkät perin-

teet. Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea korosti jo 1940-luvulla, että uskonnonopetus 

olisi suunnattava aiempaa enemmän nykyajan ihmisten kysymyksiin, kuten lasten ja nuorten 

jokapäiväisen elämän ongelmiin (Tamminen 1998, 32–34; Kuutti 2007, 28). Edellisiä komi-

teamietintöjä runsaammin aihe tuli esiin vuonna 1970 julkaistussa ensimmäisessä Peruskou-

lun opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa. Samantyyppiset painotukset nousivat samoi-
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hin aikoihin esille myös muiden maiden uskonnonopetuksessa, kuten esimerkiksi Ruotsissa 

(Tamminen 1975a, 9–13).  

Oppilaiden elämänkysymykset ja uskonnonopetus -tutkimusraportissa Tamminen 

(1975b, 13) tuo esiin harmistuksensa siihen liittyen, että vaikka useissa uskonnon oppiainee-

seen liittyvissä kannanotoissa on esitetty oppiaineen kehittämistä entistä vahvemmin sellai-

seen suuntaan, jossa oppilaiden omat kysymykset ja elämänpiiriin liittyvät kysymykset huo-

mioitaisiin paremmin, ovat konkreettiset kehittämistoimet jääneet puuttumaan. Tamminen 

(1975a, 174) lisäksi muistuttaa, että opetusta ei tule rakentaa yksinomaan oppilaiden elämän-

kysymysten varaan, vaan opetuksessa tulee olla aina mukana myös systemaattisemman teo-

riapohjan pohjalle rakentuneita aineksia. Elämänkysymysten ja Raamatun sisältöä tulisi ope-

tuksessa siis nivoa toisiinsa liittyväksi kokonaisuudeksi (Tamminen & Vesa 1982, 112). 

 Myös POPS-asiakirjassa (2014, 137) korostetaan, että oppilaiden arjesta nousevia ky-

symyksiä tulee pohtia opetuksessa, sekä yhdistää näitä pohdintoja valittuihin Raamatun ker-

tomuksiin. Tammisen (1983a, 11–14) mukaan Raamatun hyödyntämisessä opetuksessa on 

oppilaiden kehitysaste, tarpeet, sekä älyllinen ja emotionaalinen valmius tärkeä ottaa huomi-

oon kaikilla kouluasteilla. 

 

4.3  Monipuoliset  työtavat  opiskelumotivaation  herättäjinä  
Käytetyt työtavat ovat yksi olennainen Tammisen tutkimuksissa esiin tullut motivaatiotekijä. 

Aktivoivat ja vaihtelevat työtavat edistävät oppilaiden halua oppia, ja mahdollistavat parem-

min kokonaiskuvan rakentumista yksityiskohtien mieleen painamisen sijasta (Tamminen & 

Vesa 1982, 131).   

 Uskonnonopetukseen liittyvän motivaation lisäämisessä ja ylläpitämisessä on huomat-

tavan tärkeässä roolissa opetuksen suunnittelu ja oppimateriaalien laatiminen (Tamminen & 

Vesa 1982, 63). Työtapojen yksipuolistumista on esitetty yhdeksi merkitykselliseksi syyksi 

uskonnonopetuksen mieluisuuden laskuun koulupolkua eteenpäin mentäessä. Ylemmillä 

luokka-asteilla opetuksen sisältöinä on perinteisesti ollut muun muassa kirkkohistoriaa, jota 

ollaan usein toteutettu hyvin yksipuolisin työtavoin, lähinnä opettajan luennointia kuunnellen.  

Runsas lähdemateriaalien, dokumenttien ja tilastojen hyödyntäminen, jotka mahdollistavat 

oppilaiden omien päätelmien tekemisen, toimivat puolestaan motivaatiota rakentavina tekijöi-

nä. Muun muassa kerronta, ryhmätyöt ja luokkakeskustelut näyttäytyvät oppilaille mieluisim-

pia uskonnonopetuksen työtapoina (Tamminen 1982, 61).  
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 Samoihin aiheisiin liittyvä korostus löytyy myös opetussuunnitelmasta, jossa uskon-

non oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä tavoitteissa linjataan seuraavaa: “Asioita 

tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöl-

lisen oppimisen avulla” (POPS 2014, 248). Myös Tammisen esittämät näkemykset monipuo-

lisiin työtapoihin liittyen mainitaan asiakirjassa: “Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella 

sekä työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelu-

motivaatiota” (POPS 2014, 280). 

 Yksi Tammisen keskeisiä hypoteeseja uskonnon opiskelun ja motivaation välisestä 

suhteesta liittyy siihen, että ongelmalähtöinen oppiminen auttaa lapsia ja nuoria kiinnostu-

maan entistä laajemmin opiskeltavista sisällöistä (Tamminen 1977, 148; Tamminen ym. 1977, 

29). Oppilaiden asenteita tutkittaessa on muun muassa todettu, että ongelman muodossa esite-

tyt teemat kiinnostavat oppilasta huomattavasti enemmän kuin samanlaiset tai lähes samansi-

sältöiset toteavat aiheet (Tamminen 1982, 64–65). Ongelmalähtöinen työskentely ja opiskelu 

korostuvat myös osana 2000-luvun opetussuunnitelma (ks. esim. POPS 2004, 68 & POPS 

2014, 29). 

Uskonnonopetuksessa oppilaiden suosimia työtapoja ovat muun muassa ryhmätyöt ja 

luokkakeskustelut. Näillä oppilaskeskeisillä työtavoilla on mahdollista liittää opetettavia ai-

heita lasten ja nuorten elämänkysymyksiin ja kokemusmaailmaan kuuluviksi, ja innostaa op-

pilaita kuiviksi ja mielenkiinnottomiksi koettuja opettajakeskeisiä työmuotoja paremmin 

(Hartman 1971; Tamminen & Vesa 1982, 61–62). Ryhmätöiden tekeminen ja ryhmätyösken-

tely lisäävät oppilaiden aktiivisuutta ja tukevat oppilaiden luonnollista tarvetta toimia yhdessä 

toisten kanssa. Kaikkiaan vaihtelu oppiaineksen, näkökulman ja työtavan osalta ylläpitää 

opiskelumotivaatiota. (Tamminen 1982, 65.)  

Edellä mainitut aiheet ovat hyvin yhteneviä POPS -asiakirjassa (2014, 30) esitettyjen 

linjausten kanssa:  

 

Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen lisää-
 vät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat 
 myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. 
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4.4  Opetuksessa  käytetyn  kielen  yhteys  motivaatioon  
Tamminen tutkimusraporteissa on lukuisia mainintoja kieleen ja käsitteisiin liittyen, sekä nii-

den yhteydestä motivaatioon. Kieli on Tammisen (1982, 76–80) mukaan opetuksen keskeisin 

väline, minkä vuoksi uskonnonopetuksessa on perusteltua käyttää aikaa uskonnon oppiainees-

sa käytettyjen käsitteiden perusteelliseen pohtimiseen. Käsitteiden roolin huomioiminen osana 

oppimisprosessia on ensisijaisen tärkeää, sillä käsitteet muodostavat ajattelun sisällön (Tam-

minen 1983b, 10).  

 Opiskelumotivaation kannalta on olennaista, että käytetty kieli on riittävän selkeää. 

 Oppiaineen keskeisiin käsitteisiin on myös syytä palata yhä uudelleen eri ikäkausina. Tämä 

tarve korostuu erityisesti siksi, että uskonnolliset käsitteet ovat usein luonteeltaan vertausku-

vallisia, ja niitä läpikäytäessä on mielekästä hyödyntää oppilaan omaa kokemuspohjaa ja elä-

mänpiiriä. (Tamminen 1982, 76–80.)  

 Myös POPS-asiakirjassa (2014, 28) huomioidaan nämä aiheet oppiainekohtaisen kieli-

tietoisuuden näkökulmasta: “jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja kä-

sitteistönsä – – opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen.” Edellä mai-

nituissa siirtymässä ei uskonnonopetuksen suhteen ei tule käsitteiden tasolla kiirehtiä eteen-

päin turhan nopeasti, vaan alakoulun vuosiluokilla “keskeistä on opittavien asioiden alustava 

käsitteellistäminen.” (POPS 2014, 248). Yläkoulun puolella, vuosiluokilla 7–9, keskeistä on 

puolestaan: “opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdin-

ta” (POPS 2014, 406). Kielen merkitys korostuu myös siinä, että oppimista koskevan ja sitä 

ohjaavan palauteen korostetaan olevan keskeisessä roolissa opiskelumotivaation näkökulmas-

ta (ks. esim. POPS 2014, 20). 

 Tamminen (1982, 77) korostaa, että kaikilla koulutasoilla olisi huomioitava uskontoon 

liittyvien vertauskuvallisten sanojen ja käsitteiden säilyminen lasten ja nuorten mielissä 

useimmiten konkreettisena. Niihin liittyvään tulkintaan tulisikin kiinnitetä opetuksessa riittä-

västi aikaa ja huomiota. Tamminen (1975a, 172–173) korostaa, että pienetkin muutokset 

opiskeltavan sisällön kielellisissä muodoissa vaikuttavat opiskelumotivaatioon: samankaltai-

nen aihe tai teema otsikoituna nykyaikaan liittyvän ongelman muotoon herättää nuorissa 

huomattavasti enemmän kiinnostusta kuin raamatunkohdan mukaan otsikoituna. Esimerkkinä 

hän mainitsee muun muassa sen, että kysymys ”Mitä eroa on uskolla ja taikauskolla?” kiin-

nostaa oppilaita huomattavasti enemmän, kuin aihe ”Apostoli Paavali kertoo Efesossa Jeesuk-

sesta” (Tamminen 1975a, 215–217). 

Tämä kuvaa Tammisen mielestä oppilaiden halua liittää käsiteltäviä asioita oppilaiden 

omiin kysymyksiin ja ajankohtaisiin ongelmiin. Pyrkimyksen taustalla hän näkee erityisesti 
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sen, että uskonnonopetus on monesti jäänyt liiaksi opettajajohtoiseksi tiedon jakamiseksi, joka 

on saattanut vaikuttaa negatiivisesti oppimistuloksiin. (Tamminen 1975a, 174.) Tällä on saat-

tanut olla vaikutusta myös asenteisiin, jolla on merkittävä vaikutus uskonnonopetuksessa 

esiintyvien käsitteiden oppimiseen (Tamminen 1983b, 194). 

Keskeinen pedagogisen haaste ja uskonnonopetukseen liittyvä uhkatekijä on sanoista 

ja teksteistä ulkoa opetteluun liittyvän verbalismin vaara, johon liittyy lapsen ja nuoren näkö-

kulmasta itselle käsittämättömien ilmaisujen omaksuminen (Tamminen 1982, 79). Uskonnon 

opettamiseen keskeisesti liittyvien kielellisten metaforien mahdollinen vaikeaselkoisuus ja 

niiden yhteydet opiskelumotivaatioon ovatkin seikkoja, jotka vaatisivat jatkotutkimusta 

(Tamminen & Nurmi 1995, 286–287). 

 Verratessani kieleen liittyviä osa-alueita tutkimusaineistossa, tein havainnon, että pa-

laute on aiheena POPS 2014 -asiakirjassa huomattavasti keskeisemmin esillä kuin Tammisen 

tutkimuksissa, joissa keskitytään vahvemmin opetuksessa käytettyihin käsitteisiin. Syynä sil-

le, että palaute on opetussuunnitelmassa huomattavasti keskeisemmässä roolissa kuin Tammi-

sen 1970-luvulla aloittamassa uskonnonpedagogisessa tutkimusaineistossa, johtunee muun 

muassa itse- ja vertaisarviointiin liittyvien kirjausten tulemisesta osaksi opetussuunnitelmia 

1990-luvulta alkaen. Vuosien 1994 ja 2004 POPS-asiakirjoissa näiden palautteeseen liittyvien 

arviointimuotojen tarkoitukseksi määritellään muun muassa itsetuntemuksen kasvun tukemi-

nen sekä opiskelutaitojen kehittäminen. (Vitikka 2010, 34.) Oppilaan omaan oppimiseen liit-

tyvä palaute on aiheena runsaasti esillä myös POPS 2014 -asiakirjassa. 
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5  Tutkimustulosten  tarkastelua  
Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen uskontopedagogiikan uranuurtajan Kalevi 

Tammisen näkemyksiä uskonnonpedagogiikan toteuttamisesta peruskoulussa. Tutkimuksessa 

esitellyt aihealueet teemoittuvat opiskelumotivaation ympärille. Aihe kiinnosti Tammista laa-

jasti, josta osoituksena toimii muun muassa se, että opiskelumotivaatio oli aiheena esillä lu-

kuisissa Tammisen tutkimuksissa useilla eri vuosikymmenillä. 

 Tutkielman suurimpana kiinnostuksen kohteena on tutkia Tammisen tutkimuksissa 

esiteltyä kuvaa siitä, millaisista tekijöistä uskonnon oppiaineeseen liittyvä opiskelumotivaatio 

rakentuu, ja millaisin keinoin katsomusaineiden opettajien olisi mahdollista motivoida oppi-

laitaan. Tutkimustuloksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa POPS 2014 -asiakirjan motivaati-

oon liittyvien kuvausten kautta, jotta Tammisen opiskelumotivaatioon liittyvien näkemysten 

ja tutkimustulosten käyttöarvo olisi mahdollisimman suuri tämän päivän uskonnonopetuksen 

näkökulmasta. 

 Opiskelumotivaatioon liittyvät tekijät luokitellaan tässä tutkimuksessa POPS 2014 -

asiakirjan perusteella neljään pääluokkaan, jotka olivat: yhteiskunnallisten asioiden käsittele-

minen, elämänkysymyksistä keskusteleminen, erilaiset opetukselliset työtavat, sekä opetusti-

lanteessa käytetyn kielen ja palautteen huomioiminen. POPS-asiakirjan perusteella muodoste-

tut luokat yhdistyvät Tammisen korostamiin opiskelumotivaation osa-alueisiin, ja antavat vas-

tauksen tutkimuskysymykseen siitä, millaiset opiskelumotivaatioon liittyvät tekijät kohentavat 

Tammisen mukaan lasten ja nuorten kiinnostusta uskonnon opiskeluun.  

 Ensimmäisen pääluokka, eli yhteiskunnallisten aiheiden käsitteleminen on Tammisen 

tutkimuksissa ja oppikirjoissa esiteltyjen kuvausten perusteella merkityksellistä erityisesti 

siksi, että opiskeltavien aiheiden nivominen luokkaympäristöä laajempiin konteksteihin 

motivoi oppilaita. Toinen pääluokka, eli elämänkysymyksistä keskusteleminen, on Tammisen 

mukaan opiskelumotivaation vahvistamisen näkökulmasta tärkeää, koska oppilaiden kokemus 

uskonnon oppiaineen nivoutumisesta heidän omaan elämäntilanteeseensa lisää kiinnostusta 

oppiaineen opiskelua kohtaan.  

 Opiskelumotivaation ja erilaisten opetuksellisten työtapojen välisiin yhteyksiin liittyen 

on Tammisen mukaan olennaista huomioida siksi, että aktivoivat ja vaihtelevat työtavat 

edistävät oppilaiden halua oppia. Neljäs yläluokka koski opetustilanteessa käytetyn kielen ja 

palautteen huomioimista, joka on Tammisen tutkimuksessa esillä erityisesti kielen ja 

käsitteiden kautta. Tamminen pitää kieltä opetuksen keskeisimpänä välineenä, minkä vuoksi 
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uskonnon oppiaineessa on motivaation kannalta perusteltua käyttää runsaasti aikaa 

käytettyjen käsitteiden perusteelliseen pohtimiseen. 

Kaikki edellä mainitut osa-alueet nivoutuvat Tammisen tutkimuksissa esiteltyihin eri 

opiskelumotivaation ulottuvuuksiin, jotka ovat: intellektuaaliset motiivit, tunneperäiset motii-

vit, sosiaaliset motiivit ja toimintamotiivit. Näistä intellektuallisiin motiiveihin liittyy esimer-

kiksi yhteiskunnallisten asioiden käsittely opetuksessa, jolloin olennaisessa roolissa ovat 

muun muassa oppilaiden suhteet yhteiskuntaan ja ihmiskuntaan liittyviin asioihin. Tunnepe-

räisiin motivaatioihin liittyy puolestaan elämänkysymysten käsitteleminen uskonnon opetuk-

sessa. Oppilaiden kannalta nämä elämänkysymykset voivat koskea esimerkiksi oppilaiden 

omaa elämää ja lähiympäristöään. Sosiaalisiin motiiveihin ja toimintamotiiveihin liittyy puo-

lestaan erilaiset opetuksessa käytetyt työtavat, sekä opetustilanteissa käytetty kieli.  

Konkreettisina keinoina siihen liittyen, miten edellä mainittuihin motivaatiotekijöihin 

liittyvää opiskelumotivaatiota ylläpidetään, Tamminen korostaa muun muassa ongelmanrat-

kaisujen hyödyntämistä opetuksessa, oppilaiden kokemusmaailmaan liittyvän asioiden käsit-

telemistä, hyvän ilmapiirin ylläpitämistä ja tukemista, sekä mahdollisimman monipuolisten ja 

vaihtelevien työtapojen hyödyntämistä. Tammisen 1980-luvun alussa korostamat keinot ovat 

kestäneet hyvin aikaa, sillä niistä jokainen mainitaan myös POPS 2014 -asiakirjassa. 

 Yhteiskunnallisten ja elämänkysymysten laaja esiintyminen Tammisen opiskelumoti-

vaatioon liittyvässä tuotannossa saattaa selittyä muun muassa sillä, että opiskelumotivaatiolla 

on keskeinen sija hänen kannattamassaan ja kehittämässään kontekstuaalisessa uskonnonope-

tuksessa. Tämän tutkimusten mukaan yhtenä keskeisimpänä Tammisen korostamana oppiai-

neeseen liittyvänä oletuksena on, että se mitä oppilaat omaksuvat uskonnonopetuksessa, riip-

puu paljolti heidän opiskelumotivaatiostaan ja asenteistaan oppiainetta kohtaan. 

 Kontekstuaalisuus ja opiskelumotivaatio yhdistyvät Tammisen esittelemissä tuloksissa 

toisiinsa myös sen kautta, että niissä todetaan eksistentiaalisten eli kokemusperäisten kysy-

mysten olevan yksilön kannalta huomattavan motivoivia keskustelun aiheita oppitunneilla. 

Tamminen korostaa erityisesti yläkoululaisten kuitenkin kokevan, ettei heitä huomioida us-

konnonopetuksessa riittävästi, vaikka ne ovat olennainen osa oppiaineen ominaisluonnetta. 

Epäilevyys ja kriittisyys ovat asenteita, jotka ovat nuoruusiälle ominaisia, ja ovat asioita joi-

hin opettajan tulisi huomattavasti aiempaa keskeisemmin kiinnittää huomiota. Näiden ominai-

suuksien hyödyntäminen on tärkeää myös valtakunnallisen opetussuunnitelman kannalta, jos-

sa on useita tavoitteita kriittisen ajattelun taitoihin liittyen (ks. esim. POPS 2014, 15–18). 

Tämän tutkimuksen aineistolle on ominaista, että tutkimuksessa esiintyvät tulokset 

pohjautuvat pääasiallisesti Tammisen tutkimuksissa vahvasti esillä olleeseen aiheeseen, evan-
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kelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Niistä voi kuitenkin löytää käyttöarvoa myös muun 

katsomusopetuksen, eli elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen suunnitteluun ja 

toteutukseen. Koska tutkimus pohjautuu Tammisen tutkimusten ohella vahvasti POPS 2014 -

asiakirjaan, on osaa tutkimuksen tuloksista mahdollista hyödyntää myös muihin perusopetuk-

sen oppiaineisiin liittyvissä suunnittelutyössä. 

Tämän tutkimuksen tuloksia luettaessa on huomioitava, että valtakunnalliset POPS -

asiakirjat ovat uudistuneet Tammisen tutkimusraporttien julkaisemisen jälkeen yhteensä neljä 

kertaa, jonka johdosta vastaavan tutkimuksen tekeminen tämän päivän uskonnonopetuksesta 

vaatisi mahdollisesti toisenlaisia lähestymistapoja ja mittaristoja. Tuloksia luettaessa on huo-

mionarvoista myös se, että Tammisen tutkimusprojektin jälkeen voimistuneet yhteiskunnan 

monimuotoistumiseen liittyvät kulttuuriset ja katsomukselliset muutokset ovat vaikuttaneet 

moniin eurooppalaisiin yhteiskuntiin laajasti. 2000-luvulle tultaessa esimerkiksi luterilaisuu-

den aiemmin hyvin selvä luonne pohjoismaisen ja suomalaisen uskonnollisen maiseman yhte-

nä keskeisenä piirteenä on kyseenalaistanut. Tutkimuskentän muutoksista huolimatta ovat 

uskonnonopetukseen liittyvät tutkimukselliset paradigmat ovat kuitenkin pysyneet monelta 

osin samoina, ja Tammisen Suomessa alulle panema psykologinen lähestymistapa uskonnon-

opetukseen on yhä tärkeä osa aihepiirin akateemisesta tutkimusta (Ubani 2017, 98). 

Vastaavaa tutkimustyötä, jonka parissa Tamminen toimi vuosikymmeniä, tarvitaan 

yhä lisää, sillä kysymys siitä, miten koulun uskonnonopetuksen voitaisiin kytkeä laajemmin 

lasten ja nuorten arkielämän kokemuksiin on edelleen ajankohtainen. Yksi opiskelumotivaati-

oon liittyvä Tammisen tutkimuksissa esiintyvä asia, joka on aiheena pitkälti tämän tutkimuk-

sen ulkopuolella, on opettajien henkilökohtaiset orientaatiovaikeudet liittyen uskonnon oppi-

aineeseen. Opettajien kokemat epävarmuudet uskonnon opettamiseen liittyen, ja niiden vaiku-

tus motivaatioon ovat aiheita, jotka vaatisivat ehdottomasti lisää tutkimusta. Opiskelumoti-

vaation olleessa erityisesti ainedidaktisesti tärkeä käsite, olisi sitä perusteltua nostaa yhä kes-

keisemmin tulevien katsomuskatsomukseen liittyvien jatkotutkimusten kohteeksi. 
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Liite  1  
Esimerkki laadullisen sisällönanalyysin tueksi tehdystä taulukosta: 

PÄÄLUOKKA YLÄLUOKKA ALALUOKKA 

Opiskelumotivaatioon liitty-
vä kuvaus 
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tyvät tekijät 

Vaihtelevat työtavat 
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