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1 JOHDANTO
Peruskoulussa jokaisella oppilaan on osallistuttava oman uskontokunnan mukaiseen uskonnonopetukseen tai opiskeltava elämänkatsomustietoa (Perusopetuslaki 2003, 11§). Uskonto ja uskonnonopetus ovat puhututtaneet keskusteluissa ja mediassa viime vuosina.
Viime vuosikymmeninä koulu ja koulun uskonnonopetus ovat saaneet uusia haasteita. Varsinkin muihin kuin enemmistön uskonnonopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on
kasvanut huomattavasti. (Jamisto 2007, 38)
Uusi uskonnonvapauslaki astui voimaan vuonna 2003, ja tämän seurauksena myös astui
voimaan uusi koululaki, jossa määriteltiin uudelleen uskonnonopetuksen asema ja luonne.
Muutokset korostivat positiivista uskonnonvapautta ja mahdollistivat uskonnonopetuksen
myös vähemmistöuskontojen edustajille. Edellisen lain termi ”tunnustuksellisuus” poistettiin ja tilalle tuli ”oman uskonnon opetus”. (Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen ja koulun toimintaan 2003)
Pro-gradu tutkielmani aiheena on luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset uskonnonopetuksesta. Luokanopettajaopiskelijat ovat mielenkiintoinen ryhmä tutkimukselleni, koska he
ovat itse opiskelleet uskontoa tai katsomusaineita peruskoulussa vanhan koululain aikana,
mutta aloittaneet luokanopettajakoulutuksen uuden lain astuttua voimaan. Uskonnonopetus
sekä uskonto kouluaineena tutkimusaiheena kiinnostaa minua, ja jo kandidaatin tutkielmani käsitteli uskonnonopetusta. Täten minulle oli loogista jatkaa pro-gradu tutkielmaani samasta teemasta.
Havaintojeni mukaan uskonto, niin kristinusko kuin mikä tahansa muu uskonto, herättää
aina ihmisessä jonkinlaisen reaktion. Se voi olla positiivinen, negatiivinen, pelokas, iloinen
tai jopa kummastunut. Uskonto puhuttaa. Se on varma asia. Olen ollut Kemin seurakunnalla jaksoittain töissä kymmenen vuoden ajan. Työnkuvani on ollut vaihteleva, ja suurimman
osan ajasta olen toiminut rippikoulunopettajana. Rippikoulunopettajana olen huomannut,
että uskonto poikkeaa muista opetettavista aineista siten, että siihen kaikkilla on mielipide.
Todella harvoin rippikoulun tunnilla oppilaiden vastaus kysymyksiin on vaitonainen "en
tiedä" tai "ei kiinnosta". Uskontoa koskeviin kysymyksiin vastaukset ovat yleensä selvempiä reaktioita. En toki väitä, että ”en tiedä” tai ”ei kiinnosta” eivät ole reaktiota, mutta nii-
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den puuttuminen rippikouluopetuksessa on selkeästi huomattavissa omien kokemuksieni
perusteella.
Tämä tiedon "uskonto puhuttaa” valossa aloin miettiä tarkemmin, mitä haluan aiheeseen
liittyen tutkia, ketä haluan tutkia ja millä keinoin haluan tutkia. Päädyin valitsemaan tutkimusjoukoksi luokanopettajaopiskelijat. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Haastattelin kahdeksaa luokanopettajaopiskelijaa, jotka opiskelivat kaikki haastatteluhetkellä Oulun yliopistossa. Valitsin haastateltavat esitietolomakkeen avulla, koska pyrin saamaan
tutkimuksessani kuvan mahdollisimman eritaustaisesta joukosta. Käytin tutkimuksessa
fenomenografista tutkimusotetta.
Tämän johdantokappaleen jälkeen käyn läpi ensin aihealueeseen liittyvää teoreettista viitekehystä. Käsittelen katsomusaineiden opetusta Suomessa, katsomusaineisiin liittyvää lainsäädäntöä sekä uskonnonopetusta viime vuosikymmeninä ja uskonnonopetuksessa tapahtuneita muutoksia. Kolmannessa luvussa käsittelen uskonnonopetuksen haasteita ja kriteereita sekä mahdollisia malleja järjestää uskonnonopetus ja katsomusaineiden opetus. Tämän jälkeen neljännessä luvussa käyn läpi tutkimukseni toteutusta esitellen tutkimuskysymykseni ja käsittelen kvalitatiivista tutkimusta sekä fenomenografista lähestymistapaa ja
analyysia. Lisäksi kuvaan tässä kappaleessa tutkimukseni aineiston, sen keräämisen ja tutkimukseni luotettavuutta. Viidennessä luvussa kuvaan tutkimukseni tulokset, jotka olen
saanut aineistostani fenomenografisen analyysin pohjalta. Kuudennessa luvussa esitän
näiden tulosten yhteenvedon. Tutkielmani viimeisessä luvussa pohdin saamiani tuloksiani
ankkuroiden niitä esittelemääni teoreettiseen viitekehykseen sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2 KATSOMUSAINEIDEN OPETUS SUOMESSA
Räsäsen (2006) mukaan uskonnonopetus on merkittävä aihe Suomen kouluopetuksessa, ja
aihe ei ole neutraali. Keskustelun teemana ovat olleet uskonnon asema ja tehtävä kouluopetuksessa, uskonnonvapaus sekä uskonnon monikulttuurinen näkökulma ja asema yhteiskunnassa. Teemat ovat vaihdelleet aikakausien tarpeiden ja tyylien mukaan, mutta selvää on, että uskonto ja uskonnonopetus ovat puhuttaneet suomalaisia paljon ja puhuttavat
edelleen. (Räsänen 2006, 10-11)
Tässä luvussa kuvaan, mitä uskonnonopetuksessa ja katsomusaineissa on tapahtunut lähihistorian aikana. Käyn ensiksi läpi katsomusaineiden opetuksen nykyisen lainsäädännön.
Sitten kuvaan uskonnonopetusta ja siinä tapahtuneita muutoksia viime vuosikymmeninä
sekä uskonnonopetusta nykyisessä opetussuunitelmassa. Luvun lopussa tuon esiin katsomusaineiden opetukseen liittyvää tilastollista tietoa.

2.1 Katsomusaineiden nykylainsäädäntö
Perusopetuslain mukaan jokaisella oppivelvollisella on velvollisuus ja oikeus opiskella
oman uskontokunnan uskontoa tai elämänkatsomustietoa yhtenä koulun oppiaineena. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon järjestäminen on siis laissa säädetty. Jokaisen koulun on
siis pakko järjestää niin uskonnonopetusta kuin elämänkatsomustiedon opetusta. (Perusopetuslaki 2003, 11§)
Koulu on velvollinen järjestämään uskonnonopetusta sellaisen Suomessa rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan mukaan, jonka määrä on enemmistö oppilaiden keskuudessa.
(Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen
sekä koulun toimintaan 2003). Kuitenkin enemmistöön kuuluville järjestettävään uskonnonopetukseen voi vanhempien tai huoltajan pyynnöstä osallistua oppilas, joka ei kuulu
kyseiseen uskontokuntaan. Jos oppilaalle ei ole oman uskontokunnan opetusta koulussa, on
koulun vastuu järjestää hänelle tähän uskontokuntaan liittyvää opetusta, mikäli hänen lisäksi ainakin kaksi muuta oppilasta, eli yhteensä kolme oppilasta haluaa kyseisen uskonnon opetusta. (Perusopetuslaki 2003)
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Oppilailla on myös mahdollisuus osallistua oman uskonnollisen yhdyskuntansa järjestämään uskonnonopetukseen. Opetus voi olla määrältään vähäisempi kuin kouluopetuksen
kokonaistuntimäärä on uskonnossa. Uskonnollisten yhdyskuntien opetuksesta ei kuitenkaan tule arvosanaa todistukseen. Kyseinen malli on mahdollinen vain jos oppilaan omassa
koulussa ei järjestetä hänen uskonnollisen yhdyskuntansa opetusta. (Perusopetuslaki 2003;
Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen
sekä koulun toimintaan 2003)
Nykyisen perusopetuslain mukaan ala-ikäisen oppilaan vanhemmilla tai huoltajilla on oikeus päättää lapsensa uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksesta. Täysi-ikäisellä on
oikeus itse valita haluamansa opetus. Jokaisella on kuitenkin velvollisuus opiskella uskontoa tai jotakin sitä vastaavaa opetusta, ja tästä ei voi hakea minkäänlaista vapautusta. Koulujen on myös järjestettävä muuta opetusta tai ohjattua toimintaa oppilaalle, joka ei jostain
syystä osallistu oman uskontonsa opetukseen tai johonkin muuhun korvaavaan opetukseen.
(Perusopetuslaki 2003; Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan 2003)
Vuoden 2003 muutokset muuttivat tunnustuksellisen uskonnonopetuksen oman uskonnon
opetukseksi. Lakimuutos mahdollisti sen, että uskonnonopetusta antavan opettajan ei tarvitse enää olla asianomaisen uskonnollisen yhdistyksen jäsen. Nykyään edellytyksenä on
opetettavan aineen hallinta. (Perusopetuslaki 2003; Perusopetuslain muutoksen vaikutukset
uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan 2003)

2.2 Uskonnonopetus viime vuosikymmeninä Suomessa
Saine (2000) on verrannut vuosien 1985 ja 1994 uskonnonopetuksen opetussuunnitelmia,
ja niitä vertaillessa voi havaita eri uskonnollisten ryhmittymien lisääntymisen. Vuoden
1994 perusteissa eri uskontojen opiskelu sijoitettiin uskontokuntasidonnaisiin ryhmiin.
Tällöin vahvistettiin evankelis-luterilaisen (UE) ja ortodoksisen (UO) opetussuunnitelman
perusteet. Muille uskonnollisille ryhmille (UX) määriteltiin omat opetuksen perusteet, joiden pohjalta koulut laativat oman opetussuunnitelmansa. (Saine 2000, 202.)
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Pyysiäisen (2000a, 76) mukaan 1970-luvulla opettajat eivät kokeneet tunnustuksellisuutta
uskonnonopetuksessa ongelmana, mutta 1980-luvulla tunnustuksellinen uskonnonopetus
alkoi herättää keskustelua ja se koettiin selvästi vaikeammaksi asiaksi. Vielä vuoden 1985
perusteissa evankelis-luterilaisessa uskonnonopetuksessa todetaan tärkeäksi muodostaa
oma vakaumus ja uskonnonopetuksen tehtävä oli ohjata sisäistämään oman kirkon perinteitä ja tapoja. Tällöin voitiin ajatella, että palattiin takaisin lähemmäs kasteopillista uskonnonopetusta. 1985 perusteita voidaankin pitää lähempänä tunnustuksellista opetusta. Vuoden 1985 hyväksytyssä opetussuunnitelmassa korostettiin enemmän evankelisluterilaisen
uskonnon opetuksen tunnustuksellisuutta Päämääriksi nähtiin kirkon ja Raamatun opetuksien perehdyttäminen ja näiden kautta oppilaan henkilökohtaisen vakaumuksen muodostumisen tukeminen. (Saine 2000, 169-203.) Sitä vastoin vuoden 1994 opetussuunnitelman
perusteissa painotettiin enemmän uskonnonopetuksen yleissivistävää tehtävää (Pyysiäinen
2000a, 76).
1980-luvun alussa kouluhallitus vahvisti uudet oppimäärät peruskoulun oppiaineeseen uskontojen historia ja siveysoppi. YK:n ihmisoikeuskomitealle tehdyn valituksen perusteella
oppiaineen nimi muuttui elämänkatsomustiedoksi vuonna 1985 ja oppiaineen sisältö muutettiin vähemmän kristinuskoon liittyväksi. Elämänkatsomustiedon opetuksessa piti huomioida, että sitä opetettiin uskontokuntaan kuulumattomille. Opetuksen järjestämiseen
vaadittava oppilasmäärä oli vuonna 1957 vähintään viisi oppilasta, vuonna 1985 vähintään
kolme oppilasta samassa koulussa ja vuoden 1999 alusta raja laski vielä vähintään kolmeen
oppilaaseen saman perusopetuksen ylläpitäjän alueella. (Saine 2000, 203.)
Salmenkivi, Elo, Tomperi ja Ahola-Luttila (2007) tuovat esiin, että elämänkatsomustieto
sai nimensä ja asemansa peruskoulussa vasta vuonna 1985. Oppiainetta oli kuitenkin yritetty saada aikaisemminkin peruskoulun opetussuunnitelmaan. Vuonna 1980 kouluhallituksen
työryhmä ehdotti aikaisemman uskontojen historia ja siveysoppi -oppiaineen nimen muuttamista etiikka-oppiaineeksi, koska aikaisemman nimen nähtiin olevan liian kytköksissä
uskontoon. (Salmenkivi ym. 2007, 133–135.) Elo ja Simola (1995, 7) huomioivat myös,
että oppiaineen nimeksi ehdotettiin myös "uskontotieto ja etiikka", mutta nimeksi valittiin
kuitenkin elämänkatsomustieto.
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Uskonnonopetuksen tuntimäärä kouluopetuksessa kääntyi laskuun 1980-luvun alussa. 1985
säädösten mukaan ala-asteella oli järjestettävä kymmenen tuntia ja yläasteella oli järjestettävä kolme tuntia uskonnonopetusta viikossa. Vuonna 1994 otettiin käyttöön minimituntimäärät, jotka asettivat uskonnonopetuksen vähimmäistuntimääräksi kahdeksan tuntia alaasteella ja kolme tuntia yläasteella. Nämä vaadittavat minimituntimäärät vaadittavat olivat
yleensä myös enimmäismäärät uskonnonopetusta, ja näistä harvoin poikettiin kouluissa.
Tuntimäärien supistaminen ja yksityisten koulujen perustamisen helpottuminen perusopetuslain muutoksen myötä johtivat yksityisten kristillisten koulujen muodostumiseen. Vuoden 1999 lopussa oli perusopetusluvan saanut yhteensä yhdeksän kristillistä koulua. (Saine
2000, 203-204.)
Seppo (2003) tuo esiin, että vuoden 2000 alussa Suomessa otettiin käyttöön uusi uskonnonvapauslaki, jota edeltänyt lainsäädäntö oli vuodelta 1922. Uuden lain perusajatus oli
korostaa ihmisten positiivista uskonnonvapautta eli vapautta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, kun taas vuoden 1922 laki takasi ihmiselle oikeuden olla harjoittamatta uskontoa eli
negatiivisen uskonnonvapauden. Lakimuutosprosessi jatkui muutaman vuoden ajan asteittain. Eri tahot antoivat lausuntoja lain pohjalta, ja eduskunnassa käytiin vilkasta keskustelua lain tulevaisuudesta. Keskeisimmäksi teemaksi nousi uskonnonopetuksen määrittäminen, ja tämän pohjalta sekä perusopetuslakia ja lukiolakia muutettiin. Uudessa laissa annettiin tarkemmat ohjeet uskonnonopetuksen toteuttamisesta. Merkittäviä muutoksia kuitenkaan ei tapahtunut, vaikka keskusteluissa oli ehdotettu muun muassa uskonnonopetuksen
asettamista vapaaehtoiseksi oppiaineeksi ja elämänkatsomustiedon asettamista kaikille
pakolliseksi oppiaineeksi. (Seppo 2003, 179.) Pyysiäisen (2000a) mukaan yhtenä hankala
asiana uskonnonopetuksesta puhuttaessa oli termi tunnustuksellisuus. Termi nähtiin sekavana ja sen katsottiin tuovan mielikuvia uskonnonopetuksen kirkollisesta yhteydestä. (Pyysiäinen 2000a, 6.) Kuitenkin nähtiin tärkeänä säilyttää oppilaan oikeus oman uskonnon
opetukseen, koska sen katsottiin takaavan oppilaalle parhaiten uudessa laissa määrätyn
positiivisen uskonnonvapauden. Toisena tärkeänä kohtana nähtiin vähemmistöuskontojen
oikeudet. (Seppo 2003, 179.)
Ydinkysymykseksi lakimuutosprosessissa kohosi, mikä on oman uskonnonopetuksen suhde uskonnon harjoittamiseen. Tämä kysymys jakoi asiantuntijoiden ja muiden lakimuutos-
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prosessiin osallistuneiden tahojen mielipiteet. Kritiikki kohdistui perustuslain kohtaan ”kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omatuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen”.
Tämän katsottiin olevan ristiriidassa sen kanssa, että uskonnonopetus pysyisi pakollisena
oppiaineena ja osallistuminen olisi pakollista kirkkokuntaan kuuluvalle. Termin ”tunnustuksellisuus” poistaminen ei katsottu poistavan mahdollisuutta hartauden opettamiseen
koulussa. (Seppo 2003, 135.)
Termin ”tunnustuksellisuus” muututtua Sakaranaho (2007a, 8-9) kuvaa artikkelissaan
Pienryhmäisten uskontojen opetus ja monikulttuurisuuden haasteet nykyistä uskonnonopetuksen opetussuunnitelmaa ”tunnustuksettoman uskonnonopetuksen linjanvetona”. Artikkelissa tarkoitetaan tunnustuksettomalla uskonnonopetuksella teologisessa mielessä tunnustuksetonta, eli kirkon tunnustuksesta riippumatonta oppiainetta, jossa oppilaita ei pyritä
sitouttamaan vaan ainoastaan tutustumaan omaan uskontoonsa (Sakaranahoa 2007a, 8-9).

2.3 Uskonnonopetus nykyisessä opetussuunnitelmassa
Kallioniemen (2007) mukaan vuonna 2003 tehdyt muutokset vuoden 1998 tehtyyn opetuslakiin ovat saaneet opettajat miettimään, mikä on uskonnon tehtävä oppiaineena ja mitkä
ovat tavoitteet uskonnonopetuksessa. Tärkeä muutos tapahtui kohdassa ”tunnustuksen mukainen opetus” sen muuttuessa ”oman uskonnon opetukseksi”. Muutos ei kuitenkaan edellyttänyt uskonnonopetuksen sisältöjen uusimista, mutta poisti tunnustuksellisuuden opetuksesta. Oppiaineena uskonto onkin koko ajan menossa enemmän ulkopuoliseksi tarkasteluksi. Tarve käsitellä uskontoja kulttuurin näkökulmasta antaa työkaluja oppilaille itse
ymmärtää ja käsitellä eri uskontoja ja täten omaksua niiden vaikutteita omaan eettiseen
ajatteluun. Uskonnonopetus on nykyisin yhä voimakkaammin professionaalinen oppiaine,
joka on selvästi erottunut entisestä kirkollissävytteisestä profiilistaan. Nykyaikana opettajalle ei riitä vain pelkkä tieto omasta uskonnosta, vaan hänen täytyy tuntea uskontojen lainalaisuudet ja eettiset opetukset. Käytännössä opettajan täytyy hallita kaikkia nämä molemmat osa-alueet, mutta toisaalta hänen ei tarvitse edes itse tunnustaa opettamaansa uskontoa. Opettajan täytyy ymmärtää uskonto oppilaan kasvua tukevana aineena, opettaa
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ajattelemaan eettisesti ja ymmärtää muita kulttuureja ja niiden edustajia. (Kallioniemi
2007, 7.)
Kaikille eri uskontokunnille ja uskontokuntaan kuulumattomille on olemassa yhteiset opetushallituksen hyväksymät tavoitteet. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) mukaan
koulun uskonnonopetuksen tavoitteet ovat seuraavat:
1. perehdyttää omaan uskontoon
2. perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen
3. tutustuttaa muihin uskontoihin
4. auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä
5. kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 133-136.)
Edellä mainitut kohdat ovat suomalaisen peruskoulun uskonnonopetuksen nykyiset tavoitteet. Kysymys kuuluukin, että kuinka ne vastaavat nyky-yhteiskuntamme tarpeisiin ja kulttuurin muuttumiseen. Uskonnonopetus on osa koulumme opetussuunnitelmaa ja on selvästi
huomattavissa, että kristillisistä arvoista sekä Raamatun ja katekismuksen opettamisesta
painopiste on siirtynyt eettiselle ja monikulttuuriselle kasvatukselle. Näin ollen voidaan
sanoa, että oppia uskomaan on menneisyyttä uskonnonopetuksessa. Nykyään koulussa
uskontoa tarkastellaan ulkopuolisesta näkökulmasta ja mietitään uskonnon vaikutuksia
globaalisti tietenkään unohtamatta omaa kulttuurihistoriaa ja sitä, kuinka oma uskonto on
omaan kulttuurihistoriaan vaikuttanut.
Uskonnonopetuksen tehtävä on puhuttanut myös opetussuunnitelmaa tarkasteltaessa. Niemi (1998) pitää opetuksen lähtökohtana ja tavoitteena, että uskonnonopetus ohjaisi oppilaan kasvua ja opastaisi häntä käyttämään monipuolisesti voimavarojaan. Koulun uskonnonopetusta voidaan pitää onnistuneena, jos se onnistuu antamaan pieniä kokemuksia oppilaille siitä, että kaikki ovat yhtä tärkeitä ja uniikkeja kaiken tämän kaaoksen keskellä.
(Niemi 1998, 455.)
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Luodeslampi ja Nevalainen (2005) toteavat, että opetussuunnitelmassa evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen ydintehtävä ensimmäisellä viidellä luokalla on antaa valmiuksia ja eväitä oppilaille rakentaa oma maailmankatsomustaan. Opetuksessa pyritään
pääasiassa kokemuksen ja tiedon avulla tutustumaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen
maailmaan. Loppujen peruskoulun luokkien opetuksessa ydintehtävä pysyy samana, mutta
opetuksessa maailmankatsomuksen rakentumista tuetaan syvemmällä ja laajemmalla tiedolla. (Luodeslampi & Nevalainen 2005, 308.)
Kallioniemi (2007) ottaa esiin uskonnonopetuksen neljä perustehtävää Suomessa, jotka
ovat keskeisesti esillä oppiaineen opetussuunnitelmassa. Nämä perustehtävät ovat:
1. Uskonnon perusluonteen ymmärtäminen
2. Omaan uskontoon tutustuminen
3. Valmiuksien antaminen oppilaille elämään moniuskontoisessa yhteiskunnassa
4. Elämän eettisen ulottuvuuden rakentaminen ja ymmärtäminen.
Nämä asiat antavat oppilaalle valmiuksia kehittää omaa identiteettiään nykyyhteiskunnassa ja kulttuurissa. (Kallioniemi 2007, 11.)
Suomessa muut kuin evankelis-luterilaiset uskontokunnat ovat koko ajan suurempi osa
väestöstämme. Monet suomalaiset vaikuttavat vieraantuneen kirkosta, mutta silti voidaan
pitää tärkeänä ymmärtää luterilaisia oppeja, koska suomalainen identiteetti ja elämäntulkinta rakentuvat niistä. Moniuskontoisessa maailmassa on ymmärrettävä oman kulttuurin
arvopohjaa ja sitä, miten oma minuus on kasvanut tiettyjen arvojen avulla. Yhtenä näkemyksenä voidaan pitää, että kulttuurien ymmärtäminen lähtee oman kulttuurin ymmärtämisestä. Monikulttuurisessa maailmassa kommunikointi ja yhteistyö vaativat ymmärrystä
toisten kulttuureista ja tavoista, ja nämä tiedot aukeavat vain oman kulttuurin ymmärtämisellä. (Kallioniemi 2007, 11–19.)
Kallioniemen (2007) mukaan koko uskonnonopetuksen tehtäväksi voidaan esittää uskonnollisen kompetenssin rakentuminen. Käsite perustuu ajatukseen, että uskonnolliset opetukset ja oppiminen liittyvät kokonaisuudessaan ihmisen kehitykseen ja kasvuun. Uskonnollinen kompetenssi tarkoittaa kykyä hahmottaa uskonnollisuutta ja uskonnon eri ulottu-
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vuuksia, joiden pohjalta voi rakentaa oman käsityksen omasta uskonnollisuudestaan. Näihin sisältyy myös kyky ymmärtää ja arvostaa muita uskontoja sekä erilaisia näkemyksiä
elämästä ja uskonnoista. Uskonnollinen kompetenssi antaa valmiuden käydä keskustelua
muiden näkemyksistä ja uskonnoista. Uskonnollinen kompetenssi tulee käsitteenä lähelle
uskonnon perusluonnetta ja antaa valmiuden ymmärtää uskontoja pintatasoa syvempää.
Uskonnonopetuksessa tulisi antaa selvää tietoa siitä, mihin uskonnonopetuksen tietoa voi
hyödyntää ja kuinka tärkeää sen tarjoama tieto on elämässä. Oppilaiden motivaatio uskontoa kohtaan pitäisi ottaa paljon enemmän huomioon opetuksessa. Uskonnonopetuksen
merkityksen ymmärtäminen on paljon vaikeampaa oppilaille verrattuna esimerkiksi matematiikan, kielten tai liikunnan opetukseen. Näiden edellä mainittujen oppiaineiden kumulatiivisuuden vuoksi oman kehityksen havaitseminen on selkeämpää verrattuna uskonnonopetukseen. Uskonnonopetus sisältää kuitenkin paljon erilaista oppiainesta, millä on suuri
merkitys oppilaan kasvun ja kehittymisen kannalta. Oman ongelmansa tuo myös uskonnonopetuksen opetusryhmien mahdollinen heterogeenisyys. Joidenkin oppilaiden kotikasvatuksessa on voitu painottaa kristillisiä arvoja ja keskusteltu uskonnosta, kun taas toisten
perheessä uskonto ei ole ollut millään tavalla läsnä. Tämä vaikeuttaa ymmärrystä uskonnonopetuksen peruskäsitteiden hahmottamisesta lähtien. Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi lähimmäisenrakkaus, pelastus ja armo. Uskonnonopetus antaa mahdollisuuden opettajalle käyttää todella korkeatasoista didaktiikkaa ja toteuttaa oppitunteja, jotka ovat oppilaan
kehityksessä ja kasvussa erittäin tärkeässä osassa juuri elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden kannalta. Uskonnonopetuksen tärkeimmäksi teemaksi voidaan nostaa oppilaan positiivisen minäkäsityksen vahvistamisen, jota opettaja voi tukea omalla olemuksellaan.
(Kallioniemi 2007, 11–19.)
Uskonto oppiaineena sisältää elementtejä, joiden käsittelyyn ei ole mahdollista käyttää
rationaalisia käsittelytapoja. Näillä rationaalisilla käsittelytavoilla tarkoitetaan loogisia
perusteluja, joita voidaan esimerkiksi käyttää koulumatematiikan ongelmanratkaisutehtävissä. Huomioitavaa on tietenkin uskonnon luonne kouluaineena, joka ei ole niin helposti
luonnehdittava kuin muiden aineiden. Selvää on, että uskonnon ainedidaktiikassa on todella paljon kasvattavia elementtejä. Tärkeää on ajatella uskontoa laajemmin juuri kasvatuksen näkökannalta kuin vain opettamisen perspektiivistä. Opettamalla uskonnon luonteen
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ymmärtämistä voidaan kasvattaa oppilasta ymmärtämään omaa identiteettiään ja sen avulla
ymmärtämään muiden elämänarvoja sekä arvostamaan niitä. Uskontoa onkin helppo pitää
enemmän kasvattavana aineena, joka pohjautuu oppeihin ja jonka pohjalta voi luoda omia
ajatuksia. Uuteen opetussuunnitelmaan on suunniteltu yhden tai jopa kahden viikkotunnin
vähennystä uskonnon ja elämänkatsomustiedon, eli katsomusaineiden, kohdalla. Ainakin
Suomen kirkko on ilmaissut huolestuneisuutensa tuntimäärän vähentämisestä.

2.4 Katsomusaineiden opetus tilastollisesti Suomessa
Iivonen (2009) esittelee Tilastokeskuksen vuonna 2008 julkaisemia tilastoja, joista käy
ilmi, että suurin osa suomalaisista nuorista opiskelee evankelisluterilaista uskontoa koulussa. Tilastojen mukaan yli 90 prosenttia kaikista oppilaista kuuluu evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen piiriin, mutta pientä vähenemistä tässä osuudessa on kuitenkin tapahtunut vuoden 2003 mittauksen jälkeen. Sen sijaan muiden katsomusaineiden prosentuaalinen
osuus on kasvanut. Muutokset eivät ole suuria, mutta Iivosen mukaan kuitenkin trendi on
selvä: muut katsomusaineet ovat tulleet pysyvästi suomalaiseen opetussuunnitelmaan. (Iivonen 2009, 1-5.)
Vuosien 2003 ja 2008 välillä oppilasmäärät elämänkatsomustiedossa, ortodoksisen uskonnon opetuksessa ja muiden uskontojen opetuksessa ovat nousseet, mutta evankelisluterilainen uskonnon oppilasmäärät ovat hieman laskeneet, kuten taulukko 1:ssa esitetään.
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Taulukko 1. Katsomusaineiden oppilasmäärien jakautuminen Tilastokeskuksen mukaan
vuosina 2003 ja 2008 (Iivonen 2009, 2).

Vuosi

Prosenttia

Vuosi

Prosenttia

Katsomusaine

2003

Ev.lut uskonto

562958

94,53

512 817

93,57

-0,96

Ortodoksinen uskonto

6834

1,19

7 124

1,28

0,09

Elämänkatsomustieto

14065

2,4

15 543

2,84

0,44

Kaikki muut uskonnot

6595

1,16

8 919

1,63

0,47

Eivät osallistu opetukseen

4426

0,73

3 763

0,68

-0,05

527980

100

547 933

100

Yhteensä

2008

Muutos

%-yksikkö
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3 NYKYAJAN USKONNONOPETUKSEN KRITEERIT, HAASTEET
JA SKENAARIOT
Arvioni mukaan yhteisiä, kansainvälisesti merkittäviä uskonnonopetuksen kriteerejä ei ole
pystytty tähän mennessä vielä luomaan, mutta on toki luotu erilaisia kriteerejä. Esittelen
tässä luvussa uskonnonopetukselle laadittuja kriteerejä, vaikka selvää kansainvälistä kriteeristöä ei ole pystytty laatimaan uskonnon merkityksen ollessa hyvin erilainen eri maantieteellisillä alueillla. Lisäksi esittelen uskonnonopetuksen haasteita sekä mahdollisia malleja
järjestää uskonnonopetus.
Suomessa uskonnonopetuksen vastuu on annettu kouluille, kuten Kallioniemi ja Tirri tuovat esiin (1999), ja tämä takaa ainakin uskonnonopetuksen olevan yleisten kasvatusperiaatteiden mukainen. Uskonnonopetuksen yhteiskunnallinen merkitys toteutuu myös ottaen
huomioon, että uskonnonopetus ei saa enää olla tunnustuksellista vaan se antaa enemmänkin mahdollisuuden ymmärtää uskontoa yhteiskunnallisesta perspektiivistä. Uskontorajoja
rikotaan Suomessa uskonnonopetuksen sisältäessä myös opetusta muista uskonnoista ja
niiden tavoista. Uskonnonopetus takaa myös osaltaan sen, että lapsen oikeuden uskontoon
ja sen opetukseen toteutuu. Koulu tarjoaa uskonnonopetusta Suomessa, vaikka sen tehtävä
ei olekaan tehdä oppilaista uskovaisia, mutta se mahdollistaa ymmärtämään omaa uskontoa. Uskonnonopettajien itsereflektion taso toteutuu ainakin heidän koulutuksessaan, mutta
uskonto koetaan haastavana aiheena kuten Kallioniemen ja Tirrin vuonna 1999 tehdyssä
tutkimuksessa otettiin selvää luokanopettajaksi opiskelevien käsityksistä uskonnosta. Tuolloin opiskelijat kokivat uskonnon tärkeäksi, mutta vaikeaksi oppiaineeksi. Oppilaiden kielteiset asenteet koettiin suurimmaksi haasteeksi, uskon ja tiedon suhteen selvittämisen lisäksi. (Kallioniemi & Tirri 1999, 62–66.) Pyysiäisen (2000b) tutkimuksessa, jossa hän
tutki yleisesti luokanopettajia ja koulun katsomusopetusta, uskonnonopetuksen merkitys
tärkeänä oppiaineena korostui. Tutkimuksessa opettajat ehdottivat kuitenkin tunnustuksellisuuden poistamista kokonaan. (Pyysiäinen 2000b)
Tässä luvussa käsittelen uskonnonopetuksen haasteita, perusteluja uskonnonopetukselle
sekä mahdollisia malleja järjestää uskonnonopetus.
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3.1. Nykyajan uskonnonopetuksen haasteet
Kallioniemen (2007b) mukaan opettajat näkevät uskonnon vaikeana aineena opettaa. Oppiaineen hallinta, ymmärtäminen, luonne ja ympäristön paine ovat eräitä asioita, jotka tekevät uskonnosta aineen, jota ei ole helppo opettaa. Monet tutkimukset ovat tuoneet esille
muutamia asioita, mitkä ovat nousseet esille selvitettäessä, miksi uskonnonopetus on niin
vaikea tehtävä. Seuraavat tekijät ovat usein mainittuja syitä uskonnonopetuksen vaikeuteen:
1. Henkilökohtaiset orientaatiovaikeudet
2. Oppiaineen opetukseen liittyvät didaktiset vaikeudet
3. Aineenhallintaan liittyvät vaikeudet
4. Ympäristön kielteiseen asenteeseen liittyvät vaikeudet.
(Kallioniemi 2007b, 20-21.)
Uskonnon opettamisen haasteita on tutkittu Suomessa aikaisemminkin ennen Kallioniemen
tekemään tutkimusta, ja haasteet ovat vaihdelleet jonkin verran tutkimuksen ajankohdasta
riippuen. Aikaisempien tutkimusten mukaan luokanopettajat kokevat ongelmana puutteellisen aineenhallinnan, henkilökohtaisen asennoitumisen uskonnonopetukseen sekä didaktiset kysymykset. Kuitenkin aineen tärkeyttä ei aliarvioitu, vaan sitä pidettiin hyvänä ja kasvattavana aineena. (Kallioniemi & Tirri 1999, 62-66; Pyysiäinen 2000b, 348; Räsänen
2006, 107-111.)
Pyysiäinen (2000b) on tehnyt tutkimuksen luokanopettajien käsityksistä ja kokemuksista
uskonnonopetuksen, elämänkatsomustiedon ja eettisen kasvatuksen toteutuksesta peruskoulun alaluokilla. Tutkimus osoittaa, että jopa 20 % opettajista koki uskonnon opettamisen vaikeana tai haasteellisena juuri tunnustuksellisuuden ja oppilaiden kielteisen asennoitumisen takia. Yleisesti uskonnonopetusta pidettiin tarpeellisena. Pyysiäisen tutkimuksen
mukaan lähes 20 % tutkimukseen osallistuneista piti uskontoa turhana aineena. (Pyysiäinen
2000b) Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on huomioitava, että tutkimus on toteutettu
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ennen vuoden 2003 opetuslain muutosta uskonnonopetuksen ollessa vielä tunnustuksellista.
Tirrin ja Kallioniemen vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessa otettiin selvää luokanopettajaksi opiskelevien käsityksistä uskonnosta. Tuolloin opiskelijat kokivat uskonnon tärkeäksi
mutta vaikeaksi oppiaineeksi. Oppilaiden kielteiset asenteet koettiin suurimmaksi haasteeksi uskon ja tiedon suhteen haasteellisuuden ohella. (Kallioniemi & Tirri 1999, 62–66.)
Räsäsen (2006) tekemässä tutkimuksessa suomalaiset kannattivat eniten uskontotiedon
opetusta, joka antaisi perustiedot maailmanuskonnoista ja muista vakaumuksista. Uskonnon vapaavalinnaisuus ei saanut kannatusta. Sitäkin vähemmän kannatusta sai ajatus kokonaan uskonnottomasta koulusta. Suomalaisten mukaan uskonto on tarpeellinen kouluaine,
ja uskonnonopetuksen ei nähty rajoittavan yksilöiden vapautta. Vastaajien omalla uskonnollisuudella oli kuitenkin vaikutus mielipiteisiin. (Räsänen 2006, 114-116.)
Aiemmat tutkimukset osoittavat, että uskonnonopetus nähdään sekä tärkeänä että haastavana oppiaineena. Eettiset kysymykset nähdään uskonnonopetuksen tärkeimpänä sisältönä,
mutta kristilliseen tunnustukseen pohjautuvaa opetusta ei nähdä niinkään tarpeellisena.
Tämä tutkimus hakeekin vastausta opiskelijoiden näkökulmasta: miten he kokevat uskonnonopetuksen ja mikä heidän käsitysten mukaan uskonnonopetuksen tehtävä on koulussa.
Kallionemi (2007) muistuttaa osa luokanopettajista ajattelevan, ettei heistä ole opettamaan
uskontoa, koska oma vakaumus ei ole sama kuin oppiainesisällön. Monilla on se harhakuvitelma, että uskonnon opettaminen edellyttää opettajalta voimakasta sitoutumista opettavaan uskontoon. Epävarmuus monesti sokaisee opettajat näkemästä uskonnon monipuolista luonnetta oppiaineena. Selvä puolustus opettajille on kuitenkin yhteiskunnan halu keskittää uskonnon opettaminen kouluille ja tätä kautta opettajille. Uskonto on aine, joka voi
koskettaa oppilasta varsin henkilökohtaisella tasolla. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että
opettaja ymmärtää ja tuntee oppilaitaan kokonaisvaltaisesti tukiessaan heidän kasvua. (Kallioniemi 2007, 20-21.)
Edellä kuvatuin perustein on hyvä lähteä pohtimaan uskonnon opettamista opettajan kannalta, koska uskonnon oppiaineena tulee olla myös opettajaystävällinen aine, jotta opetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Opettajan varmuus heijastuu koko opetukseen. Var-
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muus mahdollistetaan selvillä opetussuunnitelmilla ja hahmottamalla aineen luonne selväksi opettajille. Opettajien mielipiteitä uskonnon opettamisesta olisi kuunneltava, jotta
opetukseen liittyviin haasteisiin voitaisiin vastata. Uskonnonopetus ei ole ideaalista määrittämällä pelkästään idea ja lähtökohdat hyvin, vaan sen opettamiseen on oltava myös selvät
säännöt. Vaikka tulevaisuuden uskonnonopetus miellyttäisi yhteiskuntaa, opetettavia ja
heidän läheisiään, pitää uskonnonopetuksen myös olla mahdollinen opettajille toteutettavaksi ilman ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Selvää ja yhtenäisempää opetusta varten tarvitaan muutoksia. Tässä tutkimuksessa tutkitaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä
uskonnonopetuksesta. Mahdollisesti niitä tarkastelemassa voidaan edesauttaa varmemman
uskonnonopetuksen järjestämistä tulevaisuudessa.

3.2 Uskonnonopetuksen tulevaisuuden skenaariomallit
Uskonnonopetus on pitänyt otteensa kouluopetuksessa, vaikka keskustelua onkin käyty
paljon. Uskonnonopetuksen puolesta ja vastaan on esitetty monia perusteluja. Tämän hetken haasteet ainakin Suomessa ovat uskonnonopetuksen tarjoaminen pienten uskontojen
harjoittajille sekä monikulttuuriseen yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen. (Räsänen 2006,
10-12.) Sakaranahon (2007b) kritiikkiä on kohdistettu erityisesti siihen, että erillisen uskonnonopetuksen järjestäminen vaatii todella pienen ryhmäkoon. Kolmen samaan uskontoryhmään kuuluvan aloitteesta koulun pitää järjestää heille oma uskonnonopetus ja pystyä
takaamaan uskonnonopetuksen taustat opetussuunnitelmaan vedoten. Kyseinen laki tuo
ongelmia niin resurssien, organisoinnin ja opettajien ammattitaidoin kannalta. Erilaisten
opetusratkaisujen takia resurssit tulevat vastaan nopeasti. Organisointi saada eri tunnit
mahtumaan lukujärjestykseen tuo omat ongelmansa. Vaikeus löytää osaava ja koulutettu
opettaja opettamaan tiettyä uskontoa lisää haastetta toteuttaa uskonnonopetus kaikille yhtä
kattavasti ja opetussuunnitelman mukaisesti. (Sakaranaho 2007b, 11-12.)
Nykytilanteeseen ei ole löydetty kaikkia miellyttävää ratkaisua, joka tekisi uskonnon opettamisesta selkeän niin oppilaan kuin opettajankin kannalta, helposti organisoitava ja resurssien

puitteissa

mahdollisen

oppiaineen,

joka

pystyisi

vastaamaan

nyky-

yhteiskuntamme haasteisiin. Tulevaisuuden skenaarioita on esitetty monien tahojen puolelta ja ne menevätkin monelta osin limittäin. Eräs vähän vanhempi skenaariomalli esittelee
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viisi mahdollista uskonnonopetuksen tulevaisuuden näkymää. Kyseinen malli on Esko
Kähkösen vuonna 1976 laatima.
1. uskontoa ei opeteta lainkaan
2. uskontoa opetetaan tunnustuksettomana, kaikille yhteisenä oppiaineena
3. uskonnonopetus säilyy nykyisen mukaisena oppiaineena
4. oppilaat saisivat uskontokuntasidonnaisuudesta riippumatta valita joko uskonnonopetuksen tai uskonnonhistorian ja siveysopin (ts. elämänkatsomustiedon)
5. uskonnonopetus järjestettäisiin vapaaehtoisena aineena
(Kähkönen 1976, 242-248.)
Koska skenaariomalli on jo jokseenkin vanha, mutta malli antaa kuitenkin hyvän kuvan
siitä, millaisia ajatuksia uskonnonopetuksesta on ollut 1970-luvulla. Selvää on, että uskonnonopetus on herättänyt keskustelua vuosikymmenien ajan. Ratkaisuja uskonnonopetuksen
järjestämiseen on yritetty löytää erilaisten skenaarioiden ja mallien avulla.
Nykyaikaisempi skenaariomalli uskonnonopetuksen tulevaisuudesta on Nyyssösen (1998)
esittelemä Markku Pyysiäisen laatima kolmeen eri mahdollisuuteen jakautuva skenaario,
jotka ovat karkeasti seuraavat: tunnustuksellisuus hävitetään, tilanne pidetään entisellään
tai tunnustuksellista ainesta uskonnonopetuksessa lisätään. Ensimmäinen näistä vaihtoehdoista on ollut paljon esillä, mutta uskontoon liittyvän tiedon opetusta ei haluta kokonaan
poistaa. Ehdotukseksi on tarjottu kaikille oppilaille yhteistä tunnustuksetonta katsomusainetta, joka käsittelisi uskontoja kulttuurihistorian kautta. Kyseinen vaihtoehto on
vieläkin erittäin varteenotettava huomioiden nykyajan ongelmat, jotka ilmenevät juuri
Suomessa vähän edustettujen uskontokuntien opettamisesta johtuvista resurssien puutteesta
ja organisointiongelmista. Kyseinen malli helpottaisi ainakin näitä ongelmia. Yhteisen katsomusaineen määrittely tosin olisi haasteellista saada puolueettomaksi niin, ettei aineen
opetussuunnitelmassa yksi uskonto tai näkemys johda opetuksen suuntaa. Kyseinen malli
olisi kuitenkin parempi, kuin uskonnonopetuksen kokonaan pois jättäminen koulusta.
(Nyyssönen 1998, 463-464.)
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Näistä kolmesta vaihtoehdosta nykyisen mallin säilyminen on Nyyssösen mielestä todennäköisin vaihtoehto (Nyyssönen 1998, 463-464). On kuitenkin syytä huomioida, että kyseinen skenaariomalli on jo vanha tarkastellessa nyky-Suomea. 1990-luvun lopun jälkeen
on tapahtunut paljon muutoksia. Suurimmat muutokset ovat tulleet vuonna 2003 opetuslain
muutokseen, jossa kohta ”tunnustuksen mukainen opetus” muuttui ”oman uskonnon opetukseksi”. Huomioitavaa on myös maahanmuuttajien huomattavasti kasvava tarve saada
oman uskonnon opetusta. Nämä asiat huomioiden nykyisen mallin säilyminen ei ole enää
kaikista Pyysiäisen esittämistä malleista selvin ratkaisu.
Kolmas malli tarjoaa näkemyksen, että tunnustuksellisuutta lisättäisiin. Tai ennemmin voidaan ajatella, että se ensin palautettaisiin uskonnonopetukseen. Nyyssönen (1998) näkee
kolmannessa mallissa potentiaalia nimenomaan pienryhmänuskontojen kohdalla. Pienryhmäuskonnot ovat nähneet kyseisessä mallissa mahdollisuuden määrittää omaa identiteettiä
uskontonsa kautta. Uskonto on mahdollisesti yksi tekijä, joka korostaa juuri maahanmuuttajien omaa identiteettiä ja mahdollistaa heidän sopeutumisensa Suomeen. Yhteiskunnan
kehityksen mukaisesti tämä vaihtoehto voi olla yllättäen mahdollinen ja jopa toivottu.
(Nyyssönen 1998, 464.)
Nyyssönen todella osasi ennakoida, että juuri marginaaliuskonnot ovat ottaneet uskonnonopetuksen tarkastelun alle ja he ovat tuoneet mielenkiintoisen haasteen uskonnonopetuksen
järjestämiselle. Kallioniemen (2007) mukaan kolmannen skenaarion toteutuessa on mahdollista, että uskonnonopetus siirtyisi täysin uskonnollisten ryhmittymien hoidettavaksi ja
sen lisäksi opetettaisiin kaikille yhteistä elämänkatsomustietoa. Jos uskonnollista osaamista
ja koko ihmisen kasvua kuitenkin pidetään jatkossakin uskonnonopetuksen tavoitteena, ei
liene mahdollista, että uskonnolliset yhdyskunnat toimisivat uskonnonopettajina liiallisen
katsomuksellisuuden vuoksi. (Kallioniemi, 2007, 110.)
Vaikka esitetyt mallit ovat kattavia ja ottavat huomioon monia puolia uskonnonopetuksesta, jättävät ne silti yhden pelottavan mahdollisuuden huomioimatta. Yhtenä skenaariona
kyseisiin malleihin voitaisiin lisätä mahdollisuus opettaa uskonnonvastaista opetusta.
Vaikka kyseinen malli voikin kuulostaa lähes mahdottomalta, on se huomioitava yhtenä
mahdollisuutena.
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3.3 Erilaisia perustelumalleja Suomessa järjestettävälle uskonnonopetukselle
Erilaisia perusteluja uskonnonopetuksen puolesta ja vastaan on esitetty runsaasti. Uskonto
voikin olla eniten kyseenalaistettu oppiaine koulun opetussuunnitelmaan kuuluvista aineista. Tirrin ja Kesolan (1998, 51) mukaan yleinen argumentti uskonnonopetusta vastaan on
se, että uskonnonopetus ei kuulu kouluille eikä se edes sovellu kouluaineeksi, vaan sitä
pitäisi opettaa uskonnollisissa yhdyskunnissa. Vaikka uskonnonopetusta vastaan on esitetty
paljon perusteluja, voidaan myös nostaa esille monia hyviä puolia sen uskonnon opettamisesta.
Niemi (1998) nostaa esille uskonnon vahvan roolin eurooppalaisessa perinteessä. Uskonnolla on ollut jo pitkän aikaa tärkeä rooli eri yhteiskuntien muodostumisessa sekä yksilöiden henkilökohtaisessa elämässä. Yleissivistävän koulun täytyykin ottaa huomioon, että eri
uskonnot ovat vaikuttaneet historiaamme todella voimakkaasti. Vielä nykyäänkin nämä
samat tapahtumat ja uskonnot vaikuttavat omassa kulttuurissamme, joten on todella tärkeää
myös oppia näistä aiheista. (Niemi 1998, 449.) Ahokallion (1998) mukaan uskonnonopetus
antaa kasvavassa iässä oleville yksilöille työkalut, joilla tutkia omaa maailmankatsomusta.
Näin he oppivat katsomukselliset peruskäsitteet, joita yksilö joutuu soveltamaan kaikilla
elämän osa-alueilla. Näiden avulla yksilö pystyy jäsentelemään elämäänsä, todellisuutta ja
jatkuvaa informaatiotulvaa. Peruskoulun uskonnonopetuksella onkin todella keskeinen
rooli näiden käsitteiden opettamisessa ja niihin liittyvien haasteiden kohtaamisessa. (Ahokallio 1998, 348.)
Seuraavaksi käydään läpi seitsemän erilaista perustelua uskonnonopetuksen puolesta, kun
uskonnonopetus oli vielä tunnustuksellista. Perustelut puoltavat uskonnon opetuksen säilyttämistä eri perspektiiveistä. Kyseiset perustelut on esitetty Arto Kallioniemen artikkelissa Uskonnonopetus ja uskontokasvatus historiallis-yhteiskunnallisessa kontekstissaan
(Kallioniemi 2005, 32).
Kasteopetusperustelun mukaan myös koulun uskonnonopetus perustuu kirkon kastekäskyyn, ja näin ollen auttaa uskon syntymisessä ja siihen kasvamisessa. Kasteopetusperustelu
ei enää ole niin ajankohtainen 2003 vuonna tulleen opetuslakimuutoksen jälkeen, joka ei
anna mahdollisuutta tunnustukselliseen uskonnonopetukseen. Kirkon ja koulun uskonnonopetuksen roolit ovat eriytyneet ja nykyajan koulun näkökulmasta tällainen perustelu onkin
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hieman vieras. Uskonnonopetus nähdäänkin nykyään eri perspektiivistä eikä kirkon kasteopetuksen kautta. (Kallioniemi 2005, 32-34.)
Kasteopetusperustelua voidaan käyttää argumenttina sekä koulun uskonnonopetuksen puolesta että vastaan. Keskustelu on havaintojeni mukaan kohdistunut siihen, tarvitseeko koulun opettaa kirkon sanomaa.
Kulttuurihistoriallisessa perustelussa painopiste on oman kulttuurin omaksuminen ja kehittäminen. Tämä on tietenkin koulun yksi päätehtävistä, josta tietty osa on myös uskonnonopetuksen tehtävänä. Opetussuunnitelmasta voidaan myös havaita paljon kyseistä perustelua tukevia asetuksia. Kulttuuriperimän, uskonnollisten symbolien ja uskonnollisten
kertomusten ymmärtäminen ja niiden osuutta länsimaisessa yhteiskunnassa voidaan pitää
tiettyinä yleissivistyksen kriteereinä, ja täten perustella uskonnonopetusta kouluissa. Uskonto on tärkeässä osassa juuri opetettaessa tiettyjä perinteitä ja niiden osuutta kulttuurien
muodostumisessa. (Kallioniemi 2005, 32–34.)
Kulttuurihistoriallinen peruste nousee esille myös paljon uskonnonopetukseen liittyvässä
keskustelussa, mutta yleisesti se nähdään hyvänä puolena eri kannoilta. Kulttuurihistorian
opetusta pohtiessa voidaan kysyä, kuuluuko se uskonnonopetuksen alle vai olisiko se parempi integroida johonkin muuhun oppiaineeseen.
Antropologisessa perustelussa nähdään uskonnollisuus ja siitä tulevat kysymykset osana
ihmisen kokonaispersoonallisuutta ja uskonto tärkeänä osana ihmisyyttä. Koulun tehtävä
on tarkastella ihmistä kokonaisuutena, ja tämän kautta myös uskonnot ja kysymykset siitä
kuuluvat koulun opetukseen. Antropologisessa perustelussa nähdään myös, että eksistentialistiset kysymykset on otettava vakavasti koulussa. Koulun antamalla uskonnonopetuksella
ja uskontokasvatuksella on iso rooli henkisen kasvun ja mielenterveyden tukemisessa.
(Kallioniemi 2005, 32-34.)
Yhteiskunnallisessa perustelussa painopiste on uskonnonopetuksen merkityksellä kansalaiskasvatuksen antajana eli yleissivistävänä aineena. Eettiset kysymykset ovat suuressa
osassa kyseisessä perustelussa. Niiden avulla voidaan kasvattaa arvostamaan ja ymmärtämään muita kulttuureita, uskontoja ja vakaumuksia. Yhteiskunnallisessa perustelussa etu-
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alalla on yhä voimakkaammin uskonnonopetuksen asema ja tehtävä ymmärtää globalisoituvaa Suomea ja maailmaa. (Kallioniemi 2005 32-34.)
Yleissivistävä perustelu menee osin kulttuurihistoriallisen ja antropologisen perustelujen
kanssa päällekkäin, mutta antaa näistä kolmesta eniten ei-kristillisen näkökulman uskonnon opetukselle. Uskonnon tehtävä opetuksessa on tukea yleissivistynyttä kasvua, mitä
voidaan ajatella prosessimaisena käsityksenä, joka antaa yksilölle valmiudet orientoitua
ympäröivään maailmaan. (Kallioniemi 2005, 32–34.)
Eettinen perustelu pohjautuu täysin kasvatuksen tehtävään opettaa eettistä ajattelua, joka
on laitettu joltain osilta uskonnon tehtäväksi. Yleissivistävässä koulussa tämä on ollut yksi
tärkeimmistä perusteluista pitää uskonto kouluissa oppiaineena. Uskonto tarjoaa laajan
kentän eettisille keskusteluille. (Kallioniemi 2005, 32–34.)
Eettinen perustelu on aina vahvasti esillä opetuksesta keskustellessa. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunnit ovat olleet juuri eettisen kasvatuksen tunteja. Kävi uskonnonopetukselle miten tahansa, uskon, että eettisen kasvatuksen ja opetuksen tarve nousee edelleen
esille opetuksessa.
Monikulttuurisuusperustelusta on noussut nykyaikana kaikista keskeisimmäksi perusteluksi uskonnonopetukselle. Monikulttuurisuusperustelussa nähdään tärkeänä oman kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämistä, joka antaa mahdollisuuden ymmärtää muita kulttuureja.
Uskonto oppiaineena tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella muita kulttuureja ja uskontoja, joiden kohtaaminen on entistä todennäköisempää nykyajan Suomessa. Tärkeää on
oppia tuntemaan toisten ihmisten tavat, uskomukset, kulttuurit ja käydä keskustelua oman
kulttuurin ja toisten kulttuurien välillä. Näiden pohjalta oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu
ja antaa valmiudet kohdata muita ihmisiä ja arvostaa heidän arvojaan. (Kallioniemi 2005,
32-34.)
Kallioniemi (2007) käsittelee Pyysiäisen yllä esitettyjä skenaariomalleja ja hän näkeekin
yhden mallin lisää uskonnonopetuksen järjestämiseksi. Neljännessä skenaariossa yhdistettäisiin ensimmäisen ja toisen mallin piirteitä. Tällöin osa uskonnonopetus tapahtuisi kaikille sekä yhteisenä osana että eriytyneensä osana. Yhteiseen osaan kuuluisi uskonnon yleissivistävät elementit, jotka ovat välttämättömiä suomalaisen kulttuuriperinteen ja kulttuuri-
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identiteetin ymmärtämisessä sekä muiden uskontojen ja uskontotieteen ymmärtämisessä.
Omaan uskontoon kuuluvat katsomukselliset elementit opetettaisiin omissa, eriytyneissä
ryhmissä. Kyseinen malli kuitenkaan ei mahdollisesti poistaisi nykyisen mallin ongelmiaorganisointiin ja resursseihin liittyen. (Kallioniemi 2007, 110–111.)
Näiden perustelujen pohjalta on vaikea sanoa, mikä olisi hyvä ratkaisu kaikilta osin Suomessa. Eri perustelujen pohjalta on mahdollista miettiä hyviä puolia eri näkökulmista ja
huomioida, mitkä osat uskonnonopetuksessa ovat tärkeimpiä tasa-arvon toteutumisen kannalta.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tässä luvussa esittelen ensin tutkimuskysymykseni, ja sen jälkeen tarkastelen käyttämääni
tutkimusmenetelmää. Tässä luvussa käyn myös läpi, kuinka olen kerännyt ja analysoinut
aineiston tutkimuksessani.

4.1 Tutkimuskysymys
Pro gradu -tutkielmani tarkoitus on saada tietoa luokanopettajaopiskelijoiden käsityksistä
uskonnonopetukseen liittyen. Tutkimuskysymyksekseni muodostui siis:
1. Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on uskonnonopetuksesta?
Valitsin tietoisesti vain yhden tutkimuskysymyksen kysymyksen ollessa erittäin laaja ja
moniulotteinen sekä huomioiden, kuinka käsitys ymmärretään fenomenografiassa. Teemahaastattelut sekä tutkimusaineiston käsittely ja analysointi entisestään vahvisti käsitystäni
kysymyksen moniulotteisuudesta. Tutkimuskysymykseni keskittyy luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiin mutta samalla myös heidän kokemuksiin uskonnonopetuksesta. On syytä
huomioida, että kokemus ja käsitys fenomenografisessa lähestymistavassa nivoutuvat yhteen (Niikko 2003, 23-25). Täten tutkimuskysymys pureutuu myös luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksiin ja tapoihin kokea uskonnonopetus. Niikko (2003) toteaa, että fenomenografiassa käsitys voidaankin myös kuvata termillä tapa kokea (Niikko 2003, 46). Fenomenografista lähestymistapaa ja tutkimusmenetelmää kuvaan tarkemmin myöhemmin
tässä kappaleessa.

4.2 Tutkimusmenetelmät

4.2.1 Kvalitatiivinen tutkimus
Metsämuurosen (2005, 206) mukaan lähes aina kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on
tapaustutkimusta. Tapauksena tutkimuksessa voi olla esimerkiksi ryhmä, organisaatio, yksilö tai jokin ilmiö (Yin 2003, 2). Koska laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus yleensä
sijoittuu elämismaailmaan ja sen kohde on ihminen sekä ihmisen teot, myös tutkija itse on
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osa tutkimuksena merkitysyhteyttä, kuten Varto (1993) muistuttaa. Tätä voidaan pitää yhtenä laadullisen tutkimuksen edellytyksenä, koska ilman kontekstin ymmärtämistä on
mahdotonta ymmärtää tutkimuksen tuloksia. Laadullisessa tutkimuksessa on erityistä se,
että tutkimuskohteena on ihminen ja myös tutkimuksen tekijä. (Varto 1993, 22–25.) Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla on mahdollista tallentaa tutkimuskohteen näkökulmia, arvomaailmaa, toimintoja, prosesseja ja tapahtumia (Fairbrother 2008, 44).
Alasuutarin (1999) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimusjoukot eivät ole kovin
suuria, ja informanttien määrä ei ole ratkaiseva. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa ei
tarvitse tulkita numeerisesti tai tilastollisesti. Analyysi muodostuu kahdesta eri vaiheesta
kvalitatiivisessa tutkimuksessa: havainnon tai havaintojen pelkistämisestä ja niiden ratkaisemisesta, ja nämä vaiheet ovat yhteydessä toisiinsa. Aineisto paloitellaan, yhdistetään ja
pyritään löytämään aineistosta yksi havainto tai havaintojen joukko. Havaintojen yhdistämisellä ei yritetä saavuttaa tietoa keskivertoesimerkistä tai tyyppitapauksesta, vaan laadullisessa tutkimuksessa yritetään hahmottaa eroja havaintoyksilöjen välillä. Havaintojen
avulla tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä merkitystulkintoja. (Alasuutari 1999, 38–46.)
Eskola ja Suoranta (1999) toteavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto voidaan
kerätä monin eri tavoin. Aineisto voi koostua haastatteluista, havainnoinnista, kirjeistä,
päiväkirjoista, yleisönosastokirjoituksista, elokuvista, narratiiveista tai muusta tekstiaineistosta. Painopiste on aineiston laadussa eikä määrässä. Aineistoon tarvitaan näin ollen vain
aiheen vaatima määrä tutkittavia, ja määrittämisen vastuu on tutkijalla itsellään. Aineiston
koko on siis tutkimuskohtainen. (Eskola & Suoranta 1999; 16–25, 62–64.)

4.2.2 Fenomenografia
Ahosen (1994) sekä Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, joka tarkastelee, miten ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu ihmisille heidän tietoisuuteensa. Ihmisten erilaiset käsitykset ilmiöistä ovatkin fenomenografisen tutkimusotteen kohteena. Fenomenografisen tutkimussuuntauksen perustajana pidetään Ference Martonia ja hänen tutkimusryhmäänsä. Marton näki, että on vain yksi maailma, joka ilmenee eri tavoin ihmisten käsityksissä. Marton on tutkinut oppimiseen, kasva-

27

tukseen ja koulutukseen liittyviä käsityksiä. (Ahonen 1994, 116.; Huusko ja Paloniemi
2006, 163.)
Sekä Ahonen (1994) että Huusko ja Paloniemi (2006) käsittelevät fenomenografian ja fenomenologian eroja. Fenomenografisen tutkimussuuntauksen mielenkiinto siis kohdistuu
maailmaan sellaisena, miten ihminen sen käsittää. Tällä lähtökohdalla on paljon yhteyksiä
fenomenologiaan. Niitä ei kuitenkaan tule sekoittaa toisiinsa. Fenomenografiassa tutkimuksen lähtökohta ei ole ensimmäisen asteen näkökulmassa eli siinä, miten todellisuudessa asiat ovat. Fenomenografian tutkimuskohdetta tarkastellaankin toisen asteen näkökulmasta, eli miten jokin joukko käsittää jonkin ilmiön, ja kuvataan käsitysten kirjoa. Fenomenologisessa tutkimusotteessa ensimmäistä ja toista näkökulmaa onkin mahdoton erottaa
toisistaan, sillä sen mukaan ilmiötä ja sen kokemista ei pystytä erottamaan toisistaan. Fenomenografia on metodinen tutkimussuuntaus ja lähestymistapa. Sen sijaan fenomenologia
on tieteenfilosofinen suuntaus. (Ahonen 1994, 116-118; Huusko ja Paloniemi 2006, 164.)
Sekä Häkkinen (1996) että Niikko (2003) tuovat esiin keskustelua siitä, onko fenomenografia pelkkä metodi vai tutkimuksellinen lähestymistapa. Fenomenografiaa kuitenkin pidetään ennemmin tutkimuksellisena lähestymistapana, johon sisältyy metodologisia piirteitä. (Häkkinen 1996, 16; Niikko 2003, 30.)
Fenomenografia keskittyy siis tutkimaan ihmisten kokemuksia toiseen asteen näkökulmasta. Ensimmäisen asteen näkökulmasta ilmiötä tarkastellessa kiinnitetään huomio siihen,
miten ihmiset kuvaavat heitä ympäröivää maailmaa kiinnittämättä huomiota tapaan kokea
maailma. Toisen asteen näkökulma etenee siis maailman kuvaamisesta ihmisten käsityksiin
ja tapoihin kokea maailma. Kokemus ja käsitys ovat keskeisimpiä fenomenografian termejä. Ihmisten kokemukset vaikuttavat heidän käsityksiinsä. Fenomenografia näkee käsityksen tarkoittavan "perustavaa laatua olevaa ymmärtämystä ja näkemystä jostakin". (Niikko
2003, 24-25.) Ahonen (1994, 117) kuvaa käsityksen olevan "kokemuksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva jostain ilmiöstä".
Toiseen asteen näkökulmia tarkastellessa voidaan siis kuvata erilaisia ilmiöitä eri ihmisjoukkojen näkökulmista ja tarkastella tätä käsitysten variaatiota (Niikko 2003, 25). Saman
kulttuurin edustajilla voi olla suuria eroavaisuuksia eri käsityksissä. Nämä eroavaisuudet
voivat johtua esimerkiksi ikäeroista tai sosioekonomisista eroista (Häkkinen 1996, 25.), tai
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ne voivat johtua ihmisten erilaisesta kokemustaustasta. Fenomenografisessa tutkimuksessa
ei kuitenkaan pyritä saamaan selville sitä, miksi käsitykset poikkeavat toisistaan. Sen sijaan käsityksiä pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan käsitteen omista lähtökohdista. Pelkkä käsitysten kuvaaminen ei kuitenkaan ole tutkimuksen päämäärä, vaan päämääränä on
antaa erilaisille käsityksille merkityksiä ja nähdä ne merkityksenantoprosesseina, joista
voidaan rakentaa eri kategorioita eli merkitysluokkia. (Ahonen 1994, 126–129.) Kuvauskategorioiden avulla voidaan tuoda esiin erilaisia ajattelutapoja tutkitusta ilmiöstä (Häkkinen
1996, 34).
Fenomenografiassa kategoriat jaetaan ala- ja ylätason kategorioihin. Alatason kategoriat
selittävät sisällöllisessä mielessä tutkimushenkilöiden sanoja ja ilmaisuja sekä niiden merkityksiä. Ylätason kategoriat ovat yhdistelmiä alatason kategorioista, ja niissä selitetään
käsitteitä yleisemmin. Tutkijan rakentaessa ylätason kategorioita hän muodostaa teoriansa
käyttäen apunaan alan muuta tukimusta. (Ahonen 1994 127-128; Huusko ja Paloniemi
2006, 167-169; Niikko 2003, 36-38.)
Fenomenografiassa tutkitaan erilaista kirjoitettua aineistoa sekä lisäksi tutkimuksessa voidaan käyttää hyödyksi piirroksia ja havainnointia. Tätä kirjalliseen muotoon muutettua
aineisto voi olla esimerkiksi yksilö- että ryhmähaastattelut, dokumentit, kirjoitelmat, kyselyt tai näiden erilaiset yhdistelmät. (Huusko ja Paloniemi 2006, 163-164.) Tutkimuskysymysten avoimuus on tärkeää ja ne eivät saa perustua tutkijan oletuksiin tutkimusaiheesta.
Avoimet kysymykset antavat haastateltavalle mahdollisuuden vastata kysymyksiin omasta
viitekehyksestä ja kiinnittää huomiota haluamiinsa seikkoihin ilman liiallista tutkijan tekemää rajausta kysymyksenasettelussa. (Huusko ja Paloniemi 2006, 163-164; Niikko 2003
31-32.) Fenomenografista analyysiprosessia kuvaan tarkemmin kappaleessa 4.4.
Tutkimusotteekseni valitsin fenomenografian, koska halusin tarkastella luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä uskonnonopetuksesta ja kiinnostukseni oli nimenomaan toisen asteen näkökulmassa. Ensisijaisesti kiinnostukseni ei ollut ensimmäisen asteen näkökulmassa eli esimerkiksi siinä, kuinka usein luokanopettajaopiskelijat olivat jo
opettaneet uskontoa koulussa tai millä luokka-asteella he olivat uskontoa opettaneet.
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4.2.3 Teemahaastattelu
Toteutin tutkimukseni yksilöllisenä ja avoimena teemahaastatteluna, ja tässä luvussa esitelen teemahaastattelua aineistonkeruumenetelmänä sekä miten huomioin fenomenografisen
tutkimusotteen haastatteluissa. Niikon (2003, 31) mukaan yksilöllinen, avoin haastattelu
onkin tyypillisin ja yleisin tapa hankkia aineistoa fenomenografisessa tutkimuksessa.
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2002) mukaan teemahaastattelua voidaan pitää täysin
avoimen haastattelun ja strukturoidun lomakehaastattelun välimuotona. Yleensä teemahaastattelussa kysymysten aihepiirit eli teemat ovat ennen haastattelua selvillä, mutta selvää järjestystä kysymyksillä ei ole. Kysymysten tarkentaminen ja tiettyyn aiheeseen syventyminen haastattelun aikana on myös mahdollista. Teemahaastattelu onkin erittäin hyvä
aineistonkeruumenetelmä juuri kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, sillä se
vastaa erinomaisesti moniin kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtiin. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara 2002, 194–196.) Tämä vastaa hyvin myös fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin viitaten edelliseen kappaleeseen ja avointen kysymysten merkitykseen riittävän
laaja-alaisen tiedon hankkimiseksi haastateltavilta.
Hirsjärvi ja Hurme (2001) tuovat esiin joustavuuden olevan teemahaastattelun etu verrattuna kyselylomakkeisiin. Haastattelussa kesken kysymysten voidaan toistaa tai oikaista haastattelussa nousseita epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä. Haastattelun aikana haastattelija
käy keskustelua haastateltavan kanssa, ja tätä ei voi tehdä sähköpostilla jaetun kyselylomakkeen kanssa. Toisena joustavuutta lisäävänä tekijänä on mahdollisuus kysyä kysymykset sellaisessa järjestyksessä, joka parhaiten palvelee haastattelun tarpeita. Jos haastattelu
tapahtuu kasvokkain, on haastattelijalla myös mahdollista huomioida haastateltavan vastaustyyli. Haastattelusta ei myöskään yleensä kieltäydytä, jos siihen on lupauduttu vastaamaan. Sitä vastoin lomakkeisiin jätetään usein vastaamatta tai vastaukset voivat olla lyhyitä ja vaikeasti tulkittavia. Haastattelu on myös aikaa vievää vaatien tilanteen järjestämistä
(aikataulutus), matkustamista, nauhoittamista sekä litterointia. (Hirsjärvi & Hurme 2001,
36.)
Joustavuus ja mahdollisten lisäkysymysten esittäminen aiheeseen liittyen sekä vastaustyylin tulkinta olivat olennaisia tekijöitä valitessani sopivaa tapaa kerätä aineistoa tutkimustani
varten. Harkitsin myös pelkän kyselylomakkeen avulla anonyymisti tehtävää haastattelua,
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joka olisi voinut poistaa haastattelutilanteessa haastateltavan mahdollisesti kokeman jännityksen ja antaa tilaa avoimemmalle kerronnalle anonyymiuden vuoksi. Harkinnan jälkeen
päädyin kuitenkin haastatteluun, jotta jo haastattelutilanteessa voisin tarkentaa lisäkysymyksin mahdollisia epäselvästi ilmaistuja asioita sekä kiinnittää huomiota myös haastateltavan vastaustyyliin. Lisäksi ajattelin, että haastattelussa vastaukset eivät jää liian niukoiksi
ja haastatteluun lupautuneet eivät todennäköisesti peruisi haastattelua. Täten saisin riittävästi aineistoa kerättyä tutkimustani varten.
Tärkeää haastattelutilanteessa on luotettavuus, kuten Ruusuvuori ja Tiittula (2005) tuovat
esiin. Luotettavuuden saavuttamiseksi on haastattelijan hyvä kertoa haastateltavalle totuudenmukaisesti haastattelun tarkoituksen ja mitä haastatteluun kuuluu, kuten esimerkiksi
haastattelun nauhoittaminen. Haastattelijan on hyvä painottaa haastateltaville, että tulokset
ovat anonyymejä ja ne ovat vain käytössä kyseisessä tutkimuksessa eivätkä missään muussa tutkimuksessa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41.) Tämän periaatteen mukaan toimin
myös tekemissäni haastatteluissa painottamalla haastateltavan anonyymiutta ja sitä, että
tuloksia ei tulla esittämään siinä muodossa, että esimerkiksi iän ja sukupuolen mukaan
haastateltava on tunnistettavissa.
Jokainen haastattelu tehtiin kahvilaympäristössä eri puolilla Oulua. Haastattelut kestivät
noin puolesta tunnista vähän yli tuntiin. Haastateltavat valitsin kaikki samalla kerralla esitietolomakkeita läpikäydessäni. Haastattelujärjestystä en miettinyt etukäteen, vaan jokaiselle haastateltavalle soitin sopien haastattelun ajan ja paikan heidän toiveidensa mukaan.
Näin pyrin antamaan haastateltaville mahdollisuuden valita itselleen mukava paikka haastattelulle. Kaikissa haastatteluissa oli runsaasti samaa tematiikkaa ja ne keskittyivät suurimmaksi osaksi samoihin teemoihin, kuten uskonnonopetuksen perusteisiin ja uskonnon
rooliin koulussa. Kaikki haastateltavat olivat puheliaita, mikä voi mahdollisesti johtua
haastateltavien koulutusohjelmasta.
Teemahaastattelu tuki fenomenografista otetta, koska haastateltavat kertoivat oman käsityksensä haastatteluissa ja niihin on helppo tarttua jo haastattelun aikana, jos en ymmärtänyt, mitä haastateltava tarkoitti vastauksellaan tai kerronnallaan. Haastatteluja edeltävästi
olin päätynyt muutamaan teemaan, jotka halusin ainakin ottaa esille keskustelussa (liite 2).

31

Yritin kuitenkin olla ohjaamatta keskustelua tiettyyn suuntaan, ja tämän avulla saada selville sen, mitkä asiat puhuttavat haastateltavia.
Haastattelujen toteuttamisessa ei tullut vastaan erityisiä ongelmia, mutta muutama haastateltava piti nauhoitusta hieman kiusallisena tuoden asian esiin haastattelun alussa. Näissä
haastatteluissa oli aluksi huomattavissa, että nauhoitus hieman häiritsi haastateltavia, mutta
loppujen lopuksi haastateltavat sopeutuivat tilanteeseen hyvin haastattelun edetessä. Myös
kahviloiden hälinä oli hieman ongelmallista nauhoitukselle, mutta onneksi hyvä mikrofoni
ja äänenkäsittely auttoivat tekemään nauhoituksista laadullisesti hyviä.

4.3 Aineiston keruu ja käsittely
Tutkimusjoukkoni oli luokanopettajaopiskelijat, ja tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa
luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä uskonnonopetuksesta. Tarkoitukseni oli kuvata
kyseistä aihetta laadullisesti ja esittää kyseisen kentän vivahteet ja monimuotoisuus. Haastattelin yhteensä kahdeksaa luokanopettajaopiskelijaa ja haastattelut toteutettiin vuoden
2011 lopussa.
Haastateltavat valitsin vuonna 2007 tai 2008 Oulun yliopistossa opintonsa aloittaneiden
luokanopettajaopiskelijoiden keskuudesta. En huomioinut linjakohtaisia opiskelusuuntauksia haastateltavien valinnassa. Vuonna 2007 tai 2008 opintonsa aloittaneet valitsin kohderyhmäksi, koska nämä luokanopettajaopiskelijat olivat lähellä valmistumista olevia opiskelijoita. Tutkimukseen halusin lähes valmiita luokanopettajia, koska oletetusti yli kolmen
vuoden ajan kasvatustieteitä opiskelleet antavat enemmän tietoa opetuksesta ja opetuksen
arvomaailmaa koskevista kysymyksistä. Kohderyhmän rajaaminen antoi myös tutkimukselleni selkeämmät raamit ja helpotti tutkimuksen analysointia informanttien samankaltaisuuden ansiosta. Tämä ryhmä oli mielenkiintoinen tutkimukselleni, koska he ovat itse
opiskelleet uskontoa tai katsomusaineita peruskoulussa vanhan koululain aikana, mutta
opettaneet luokanopettajakoulutuksen uuden lain astuttua voimaan.
Haastateltavat valitsin esitietokyselylomakkeella (liite 1), minkä avulla pyrin erottelemaan
luokanopettajaopiskelijat erilaisiin ryhmiin heidän uskonnollisen taustansa ja asenteidensa
perusteella. Esitietolomakkeisiin vastasi 64 opiskelijaa, joka oli kattava määrä vuonna
2007 ja 2008 opintonsa aloittaneista luokanopettajaopiskelijoista. Vuosina 2007 ja 2008
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aloituspaikkoja oli 80 per vuosi, ja arviolta ainakin 40 opiskelijaa oli jo valmistunut kyseisinä vuosina aloittaneista opiskelijoista. Tarkkoja lukuja opintonsa aloittaneista ja valmistuneista en saanut tutkimustani varten, mutta luvut ovat arvioita, joiden uskon riittävän
hyvin kuvaavan todellisia määriä. Esitietolomakkeisiin vastasi noin 120 opiskelijasta 64
opiskelijaa, joka on yli puolet joukosta. Olin tyytyväinen esitietolomakkeisiin vastanneiden
määrään ajatellen, että saisin riittävän kattavan joukon eritaustaisia haastateltavia tutkimustani varten.
Esitietolomakkeella yritin saada mahdollisimman laajan kuvan opiskelijoiden uskonnollisista taustoista ja lomakkeiden avulla olin alunperin ajatellut pyytää kuutta henkilöä haastatteluun. Tavoitteenani oli, että haastateltavilla olisi mahdollisimman erilaiset taustat esitietolomakkeen perusteella. Esitietolomakkeiden keräysvaiheessa näin kuitenkin tarpeelliseksi valita kaksi haastateltavaa lisää, jotta tutkimusjoukko kuvaisi laajemmin kyseistä
kenttää.
Kaikki haastateltavat olivat suorittamassa opintojensa neljättä tai viidettä vuotta. Toisin
sanoen he olivat kaikki lähes valmiita luokanopettajia. Iältään haastateltavat olivat 24 – 29
-vuotiaita. Haastatteluun osallistui kolme miestä ja viisi naista. Sukupuoleen en kiinnittänyt
huomiota valitessani haastateltavia vaan ainoastaan heidän täyttämiin esitietolomakkeisiin.
Vain yksi haastateltavaksi pyydetty kieltäytyi. Sain kuitenkin kieltäytyneen haastateltavan
sijalle korvaavan haastateltavan, ja hänen taustatietonsa esitietolomakkeen perusteella olivat lähes samat kuin kieltäytyneen henkilön.
Haastateltavat olivat alun perin kotoisin eri puolilta Suomea sekä pienistä kunnista että
maan suurimmista kaupungeista. 5/8 haastateltavasta olivat evankelisluterilaisen kirkon
jäseniä, ja 3/8 eivät kuuluneet mihinkään uskontokuntaan. 2/5 kirkkoon kuuluvista määritteli itsensä uskovaiseksi, ja molemmat kertoivat saaneensa uskonnollisen kasvatuksen. 3/5
piti itseään ennemmin tapakristittyinä, mutta kaksi näistä kyseenalaisti kristinuskon omana
uskontonaan kutsuen itseään agnostikoksi. 2/3 haastateltavasta, jotka eivät olleet kirkon
jäseniä, sanoivat saaneensa joltain osin kristillisen kasvatuksen. 1/3 kertoi, että uskonto ei
ole ollut yhtään läsnä kasvatuksessa hänen mielestään. 4/8 ei osannut selkeästi kertoa omaa
käsitystä uskonnostaan, ja 2/8 määrittelivät itsensä ateisteiksi.
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6/8 haastateltavasta kertoivat opiskelleensa uskontoa koko peruskoulun ajan sekä lukion
pakollisen oppimäärän. 3/8 kertoivat tehneensä pakollista oppimäärää enemmän uskonnon
opintoja lukioaikana ja vastanneensa myös reaaliaineiden ylioppilaskirjoituksissa uskontoon. 2/8 olivat opiskelleet elämänkatsomustietoa. 7/8 on opettanut uskontoa koulussa alaluokilla ja 1/8 yläluokilla. 1/8 ei ole opettanut uskontoa ollenkaan. Kaikki paitsi yksi haastateltava oli lapsuudessaan käynyt jonkin sellaisen järjestön toiminnassa, jolla on jokin
katsomuksellinen ideologia toiminnan taustalla.
Kaikki haastateltavat olivat käyneet Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan
kurssin 406023A Uskonto, ja 4/8 olivat käyneet myös kurssin 406024A Elämänkatsomustieto. Kyseiset kurssit ovat näiden aineiden opetusopillista opiskelua. Haastateltavien taustojen selventämiseksi laadin taulukon 1 taustatiedoista, ja taulukossa kuvataan haastateltavien uskonnolista taustaa, tapaa määritellä itseään sekä osallistumista katsomusaineiden
opetukseen ja kokemusta katsomusaineiden opettamisesta. Taulukosta 1 voidaan havaita,
että haastateltavien joukko kattaa todella monta eritaustaista luokanopettajaopiskelijaa,
mikä oli tutkimuksen yhtenä tarkoituksena.
Haastattelut tapahtuivat 4.10.2011 – 15.12.2011 välisenä aikana eri puolilla Oulua. Haastattelut taltioitiin Samsung Q530 kannettavalle tietokoneelle käyttäen ohjelmaa Audacity
1.3 Beta. Haastattelujen litterointi tapahtui käyttäen ohjelmaa Word 2010. Haastattelut
onnistuivat hyvin jokaisen kohdalla, mutta kolmelle jouduin soittamaan vielä haastattelun
jälkeen teknisistä syistä: haastattelun nauhoitus oli epäselvä joissain kohdissa nauhoitusta.
Litteroinnin aikana tai sen jälkeen mitään huomautuksia tai korjauksia ei tarvinnut tehdä,
vaan aineisto oli litteroinnin jälkeen koottu. Litteroinnin suoritettuani pystyin myös toteamaan, että aineisto kattaa tutkimusjoukon tarkoituksenmukaisesti. Kaikki litteroinnit suoritin kolmen päivän aikana viimeisen haastattelun jälkeen. Päädyin kyseiseen ratkaisuun,
koska halusin, että haastattelut eivät muuttuisi verrattain toisiinsa.
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Taulukko 1: Tutkimuksessani haastateltujen taustatiedot. H1 = haastetaltava 1, H2 = haastateltava 2, jne. Numeroinnin olen tehnyt haastattelujärjestyksen mukaan. Taulukossa ei
kerrota sukupuoli- ja ikätietoja tutkittavien anonyymiuden säilyttämiseksi.

Haastateltavat
Tällä hetkellä on evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

H1

H2

H3

H4

H5

x

x

x

x

x

Ei kuulu mihinkään seurakuntaan.
Pitää itseään uskonnollisena (ei
lasekta tapakristillisyyttä).

x

H6

H7

H8

x

x

x

x

x

x

Ei osaa tarkalleen määritellä,
mihin uskoo.

x

Pitää itseään ateistina.

x

x

Saanut uskonnollisen kasvatuksen.

x

x

Katsomuksellinen
suus.

osallistunei-

x

x

x

x

Opiskellut uskontoa ala- ja yläluokat.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opiskellut ET:tä.
Opettanut uskontoa.

x

x

x

x

x
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4.4 Aineiston analysointi
Niikon (2003, 33) mukaan fenomenografisessa analyysissä tärkeää on aineiston sisällön eri
ulottuvuuksien jatkuva vertailu sekä looginen ja systemaattinen analyysiprosessi. Yleensä
fenomenografinen analyysi aloitetaankin jo tietojenkeruuvaiheessa ja analyysi jatkuu koko
aineiston keruun ajan (Hirsjärvi & Hurme 2001, 168). Tässä tutkimuksessani analyysivaihe
oli jatkuvasti esillä. Haastattelutilanteisiin pyrin suhtautumaan mahdollisimman neutraalisti, koska minulla oli jo jonkinlainen kuva tulevasta haastateltavasta esitietolomakkeen perusteella. Jouduin siis analysoimaan myös omaa toimintaani haastattelun aikana. Oman
arvioni mukaan kykenin ennakko-oletuksistani huolimatta avoimiin kysymyksiin ja haastattelut etenivät haastateltavien vastausten mukaisesti.
Simolan (1993) mukaan fenomenografian yksi keskeisistä piirteistä on käsitysten laadullisten erojen kuvaaminen. Fenomenografisessa analyysissä tarkoituksena löytää laadullisesti
erilaiset tavat ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Näitä laadullisesti erilaisia käsityksiä nimitetään kuvauskategorioiksi. (Simola 1993, 21-24.) Tutkimukseni aineiston analyysimetodina
käytin osin Niikon (2003, 33-34) esittämää fenomenografista tutkimusaineiston analyysimallia, missä tutkimusaineiston analyysi on jaettu neljään analyysivaiheeseen. Seuraavaksi
kuvaan nämä neljä analyysivaihetta sekä miten analyysivaiheet toteutuivat omassa tutkimuksessani.
Ensimmäiseksi analysoitava aineisto luetaan muutaman kerran läpi huolellisesti tekemättä
muistiinpanoja. Tämän jälkeen aineisto otetaan tarkempaan tarkasteluun ja aletaan etsiä
haastatteluista ilmauksia, jotka muodostavat ilmiöitä kuvaavista sanoista ja lausumista.
Tässä vaiheessa on myös huomioitava, että samaa ilmiötä kuvata myös eri käsittein. Ilmauksien avulla etsitään merkityksiä. (Niikko 2003, 33-34.) Omassa tutkimuksessani aluksi
kuuntelin haastattelut läpi litteroiden ne, ja sen jälkeen luin tekstit edelleen muutaman kertaan läpi saadakseni kokonaiskuvan keränneestäni aineistosta. Samalla aloin etsiä aineistosta toisiaan samaa ilmiötä kuvaavia vastaavia ilmaisuja, joiden avulla voisin muodostaa
aiheeseen liittyviä teemoja. Tässä vaiheessa analyysiani apunani olivat myös kysymykset,
joita olin esittänyt kaikille haastateltaville (liite 2). Näihin kysymyksiin liittyviä ilmaisuja
tosin löytyi myös muista kohdista haastattelua kuin varsinaisen kysymysten alta.
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Analyysin toisessa vaiheessa, kun tekstit on luettu huolellisesti moneen kertaan ja ilmauksia oli etsitty sopiva määrä, lajitellaan ja ryhmitellään merkityksellisiä ilmauksia sopiviksi
ryhmiksi ja teemoiksi. Tämä tapahtui merkityksellisten ilmausten vertaamisella keskenään.
(Niikko 2003, 34-35.) Tuomi ja Sarajärvi (2003) kutsuvat tätä klusteroinniksi. Klusteroinnin tavoitteena on etsiä aineistosta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kuvaavat käsitteet.
(Tuomi & Sarajärvi 2003, 114.) Samaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään, yhdistetään ja
nimetään omaksi ryhmäksi. Nimeämisvaiheessa hankalinta tutkijalle on sulkea oma persoonallinen tieto ja uskomus pois tutkittavasta aiheesta, jotta tutkimus olisi mahdollisimman objektiivinen. (Niikko 2003, 35-36.) Analyysin toisessa aloin muodostaa ilmaisuista
eli merkitysyksiköistä teemoittain alatason kategorioita (tai ensimmäisen tason kategorioita).
Kolmannessa vaiheessa analyysiä tein raamit kategorioille ja määritin rajat eri kategorioille
vertaamalla merkitysyksikköjä koko aineiston merkitysten joukkoon. Tämän prosessin
avulla muutin merkitysryhmät kategorioiksi. Niikon (2003) mukaan kategoriat ja niiden
ominaisuudet muodostuvat yleensä tutkijan omassa mielessä tai ne otetaan suoraan tutkittavien antamista ilmauksista, ja näin ollen kuvataan niistä saaduista ydinmerkistysten termein. Kategorioiden tulisi olla selkeästi suhteessa toisiinsa. Kategoriat eivät saa mennä
limittäin toisiinsa tutkimuksen selkeyden vuoksi. (Niikko 2003, 35-36.)
Fenomenografisen analyysin neljännessä vaiheessa kategorioita yhdistetään kuvauskategorioiksi eli ylemmän tason kategorioiksi (Niikko 2003, 36). Analyysin tässä vaiheessa yhdistin jo muodostuneet kategoriat laajemmiksi ylemmän tason kategorioiksi. Kuvauskategoriat muodostavat ylätason kategoriajoukon ja kuvaavat aineistosta muodostettuja kategorioita abstraktilla tasolla. (Ahonen 1994, 127-128; Häkkinen 1996, 43.) Tutkimuksessani
havainnollistan tutkittavien ajattelua, ja sisällöllisesti rikkaat kuvauskategoriat ovat hyvä ja
Gröhnin (1993) mukaan paras tapa kuvata yksilön ajattelua. Kuvauskategoriat ovat sidoksissa aineistosta saatuun erityiseen informaatioon, joka edustaa käsitysten ja kokemusten
keskeistä merkitystä. (Gröhn 1993, 13.) Kuvauskategorioihin vaikuttaa tutkijan omat tulkinnat (Niikko 2003, 37).

37

Viimeisessä analyysivaiheessa muodostin siis kategorioista ylemmön tason kategorioita,
jotka yhdistivät analyysin edellisissä vaiheissa muodostuneita kategorioita. Tämä kuvauskategoriajärjestelmä kuvaa keskeisesti tutkimukseni sisältöä eli luokanopettajien käsityksiä
uskonnonopetuksesta.
Sekä Häkkinen että Uljens tuovat esiin, että kuvauskategoriat voidaan fenomenografiassa
luokitella kolmella eri tavalla: horisontaalisesti, vertikaalisesti tai hierarkkisesti. Vertikaalinen luokittelu asettaa kuvauskategoriat tiettyyn järjestykseen aineistosta nousevan kriteerin perusteella, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita paremmuusjärjestystä. Vertikaalisessa
kategorisoimisessa yleistä on, että henkilöitä seurataan tietyn ajan ja tutkitaan muutosta.
Hierarkkisessa kategorisoinnissa käsityksiä kuvataan toisiinsa verraten ja huomioidaan
niiden eri kehitysasteet, tai ne voidaan myös esittää kattavuusjärjestyksessä. Tarkoitus on
tutkia käsitysten kehittyneisyyttä toisiinsa verrattaessa. Horisontaalisessa luokittelussa
kaikki kuvauskategoriat ovat samanarvoisia ja tavoitteena on etsiä mahdollisimman paljon
käsityksiä ilmiöstä. (Häkkinen 1996 38; Uljens 1989, 45–46.) Tässä tutkimuksessa esitetään ylä- ja alakategoriat horisontaalisessa luokituksessa, koska tarkoitus ei ole asettaa kategorioita paremmuusjärjestykseen, vaan saada mahdollisimman kattava kuva luokanopettajaopiskelijoiden käsityksistä uskonnonopetuksesta.

4.5 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimukseni on laadullista tutkimusta ja silloin on tärkeää huomioida tutkijan oma subjektiivisuus. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan on tärkeää ymmärtää laadullisessa tutkimuksessa, että tutkija on keskeinen tutkimusväline tutkimuksessa. Kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa tutkijan on pyrittävä objektiivisuuteen, olemalla tietoinen omista esioletuksista ja arvoista koskien tutkimusaihetta. Objektiivisuus syntyykin näin ollen oman subjektiivisuuden tunnistamisesta. (Eskola & Suoranta 1998, 17)
Tutkimuksen alussa olin jo tietoinen omista esioletuksistani, koska olin tehnyt jo kandidaatintutkintoni koskien samaa aihetta. Näin ollen pystyin helposti havainnoimaan omat oletukseni ja poistamaan ne mahdollisimman hyvin lopputuloksesta. Haastatteluvaiheessa
pyrin myös luomaan mahdollisimman objektiivisen tilanteen pysymällä haastattelijan roolissa ja poistamalla haastattelun aikana ylimääräiset häiriötekijät haastattelun aikana. Tämä
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osoittautui hieman hankalaksi aluksi, koska monet haastateltavista olivat jo entuudestaan
tuttuja minulle.
Muokkasin haastattelutilannetta muutaman kerran aluksi ja yleisesti haastattelut kuitenkin
täyttivät hyvän haastattelun kriteerit. Niikon (2003, 41) mukaan täydellistä oman näkemyksen poistamista ja täydellistä toisen kokemuksen ymmärtämiseen ei voi kuitenkaan
päästä eläessämme subjektiivisessa maailmassa.
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi käsittää koko tutkimusprosessin
ideapohjasta valmiiseen analyysiin asti. Tutkimuksessa tulisi kuvata tutkimuksentekoa ja
tutkittua kohdetta mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti. Hyvästä luotettavuudesta käytetään yleensä käsitettä validiteetti, joka jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksen teoreettinen ja käsitteellinen suhde toisiinsa on
looginen. Ulkoinen validiteetti ilmaisee tutkimuksessa esiintyvien tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen loogisuutta. (Eskola & Suoranta 1999, 212-214)
Ulkoisen validiteetin osoittamiseksi olen yrittänyt antaa mahdollisimman selvän kuvan
koko tutkimusprosessistani, aineiston keruusta ja analyysistä. Aineiston keruun yhteydessä
olen kuvannut prosessia mahdollismman tarkasti ja yrittänyt antaa tutkimusjoukosta mahdollisimman selkeän kuvan. Haastateltaville lupasin luonnollisesti täyden anonyymiuden,
mikä teki aineiston esittämisen haasteellisemmaksi. Tutkimuksessa ei voitu paljastaa haastatellun tarkkaa ikää eikä kotikaupunkia, koska niiden avulla olisi mahdollista tunnistaa
haastateltava. Näin ollen kaikkea ainestoon liittyvää tietoa en voi kuvata tutkimuksessani.
Ahosen (1994) mukaan laadullisen tutkimuksen yksi erityispiirre on se, että sitä ei voida
tarkastaa toistamalla tutkimus. Fenomenografisessa tutkimuksessa pitää ottaa huomioon
tutkijan merkitys ja tutkijan tekemistä tulkinnoista se, että tutkija itse rakentaa kategoriat.
Tämän vuoksi ei voida siis olettaa, että toistaessa tutkimusta toinen tutkija valitsisi juuri
samat kategoriat tutkimukseen. (Ahonen 1994, 129.) Eri henkilöt ja tutkijat tuntevat tutkimuksen aiheen eri tavoin, ja toisaalta myös tutkija oppii aiheesta tutkimusprosessin aikana,
mikä vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Täten tutkimuksen toistettavuus ei ole selkeä kriteeri
hyvälle fenomenografiselle tutkimukselle. Tutkijan on kuitenkin annettava ymmärtää, miksi päätyy fenomenografiassa tiettyihin kategorioihin. (Niikko 2003, 40.) Laadullinen tut-
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kimus ei pyrikään tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoitus on kuvata jotain ilmiötä, ymmärtää jotain toimintaa tai antaa teoreettisesti järkevä tulkinta jostain tapahtumasta (Eskola &
Suoranta 1999, 60).
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5 Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä uskonnonopetuksesta
Tutkimuskysymyksessäni pyrin selvittämään Oulun yliopistossa opiskelevien luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä uskonnonopetuksesta. Edellisessä kappaleessa esittelin fenomenografisen analyysin vaiheet, joissa ilmaisujen etsinnästä siirrytään alemman tason kategorioihin ja edelleen ylemmän tason kategorioihin. Tuloksiani esitellessä siirryn eteepäin
esitellen ensin ylemmän tason kategoriat (yläkategoriat) ja edelleen alemman tason kategorioihin (alakategoriat) tuoden esiin myös haastattelujen ilmaisut.
Tutkimuskysymyksestäni muodostui neljä yläkategoriaa.

YLÄKATEGORIAT
1. Uskonnonopetuksen haasteet
2. Uskonnonopetuksen tehtävät
3. Uskonnonopetuksen organisointi
4. Uskonnonopettamisen kokeminen

5.1 Uskonnonopetuksen haasteet
Ensimmäinen yläkategoria kokosi eri haasteet, joita opettaja kohtaa uskonnonopetuksessa.
Haastatteluiden aikana selvisi, että uskonnonopetus nähdään erittäin haastavana aineena.
Jokainen haastateltava kertoi pitävänsä uskontoa joltain osin haastavana aineena opettaa, ja
haastavuudelle nähtiin useita eri syitä. Haastavana koettiin opettajan valmius opettaa uskontoa, oppilaiden valmius opiskella uskontoa, oppilaiden ja vanhempien odotukset uskonnonopetusta kohtaan. Kaikki haastateltavat eivät puhuneet jokaisesta tämän teeman alle
liittyneestä alakategoriasta, mutta jokainen haastateltava kuitenkin puhui uskonnonopetuk-
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sen haasteista. Luvun lopussa esittelen taulukon siitä, mihin asioihin kukin haastateltava
keskittyi haastattelussaan. Seuraavaksi esittelen tämän yläkategorian alla olevat alakategoriat.

Käsityksiä uskonnonopetuksen haasteista alakategoriat
a. Oppilaan valmius uskonnonopetukseen
b. Opettajan valmius uskonnonopetukseen
c. Oppilaan vanhempien vaatimukset

Oppilaan valmius uskonnonopetukseen nousi esille lähes kaikissa haastatteluissa. Oppilaan
valmiudet käsitellä uskonnonopetuksen aiheita koettiin suurena haasteena. Kursivoidut
kohdat ovat otteita haastatteluista, joissa keskusteltiin kyseisestä alakategoriasta ja joista
kyseinen alakategoria osaltaan muodostui.
”Jotenki vaikee uskoa että joku seittemän tai vaikka kymmenenvuotias osais ajatella tai
käsitellä Jumalaa tai Taivasta tai kuolemaa. Mun mielestä ne kuitenkin o uskonnon aiheita
koulussa mutta en mä tiiä voiko niitä opettaa ala-asteella … ainaki pitää olla pirun hyvä
opettaja ja tuntea se ryhmä tosi hyvin. En mä ainakaan uskaltas vaikka sijaisena alkaa
puhuun jotaki kuolemasta ku en tietäs luokkaa yhtää…” (Haast. 2)
Oppilaan valmius käsitellä abstrakteja aiheita nähtiin haasteena painottaen samalla, että
näitä aiheita pitää kuitenkin käsitellä koulussa. Joidenkin haastateltavien mielestä uskonnolliset aiheet, kuten esimerkiksi Jumala ja Taivas, eivät kuuluisi koulun opetukseen. Abstraktimmat aiheet, joita voitaisiin käsitellä koulussa, voisivat liittyä suoraan oppilaan elämään, kuten kuolemaan. Monien haastateltavien mielestä uskonnonopetuksen yksi tehtävä
on puhua näistä hankalista aiheista, mutta lähes kaikki olivat hieman epävarmoja siitä, onko näiden asioiden käsittelyn paikka vielä alaluokilla. Kuitenkaan suoraa kiistämistä näiden asioiden paikasta alaluokilla ei tullut, mutta epäilyksiä esiintyi.
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”Mun mielestä ei kyl voi puhua oikeen Jumalasta vielä alaluokilla ku ei sitä tiiä mitä kotona o kerrottu eikä se oo opettajan tehtävä sit kertoa onko sitä Jumalaa vai ei. Ei sellasia
ristiriitoja saa tehä lapsell mun mielestä.” (Haast. 5)
Useat haastateltavat toivat esiin, että Jumalasta puhuminen kuuluu ennemmin kotiin kuin
kouluun, ja tämä nähtiin vanhempien tehtävänä eikä opettajan tehtävänä. Monen haastateltavan mielestä lapsen valmiuksien tunteminen oli olennainen osa asiasta puhumiselle, ja
näin ollen puhuminen on ennemmin vanhempien tehtävä.
”En kyl ite ikinä puhu tunneilla Jumalasta. Mun mielestä se vaatii niin paljon tietoa oppilaista että voi alakaa selittään…Nään enemmäki et jos siitä pitää puhua niin se on sit kodin tehtävä ku ne kumminki sen lapsen tuntee parhaiten.” (Haast. 8)
Opettajan valmius uskonnonopetukseen koettiin myös haasteena, ja monet haastateltavat
reflektoivatkin omaa opettajuuttaan uskonsa ja kokemuksiensa kautta. Yhtenä isona haasteena nähtiin oman vakaumuksen piilottaminen.
”Vaikea puhua uskosta tai muista uskon asioista, ku ei ite usko yhtään. Ei mulla oo mitään
eväitä puhua vaikka jostaki pelastuksesta tai ees ehtoollisesta. Enhän mä kuitenkaan voi
sanoa että ei ope usko Jumalaan mutta kuuluu kirkkoon. Jokuhan voi mennä ihan sekasin
sellasesta.” (Haast. 4)
Monet myös myönsivät, että tiedot uskonnon opetussuunnitelmasta ovat erittäin vähäiset,
minkä vuoksi kokevat uskonnon opettamisen pelottavana.
”Mä tiedän että se ei oo enää vakaumuksellista mutta musta tuntuu että vielä monissa paikoissa sitä opetetaa niin. Muuten mä en kyl tiiä paljoakaan koko uskonnon opsista. Varmaan pitäs siitäkin ottaa selvää niin ei niin paljoo ärsyttäs opettaa sitä.” (Haast. 6)
Joidenkin mielestä kuitenkin uskonnonopetus on helppoa opettajalle, ja omat vakaumukset
ja näkemykset nähtiin vahvuuksina ja etuina opetuksessa
”No ei uskonto oo sen pahempi aine ku mikään muukaan. Oikeestaan se on sillain helpompiki ku voi puhua kaikille tutuista aiheista eikä oo oikeita ja vääriä vastauksia niin
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selvästi. Mun mielestä opettaja voi ihan hyvin sanoa että uskoo Jumalaan. Kyllä mä ainakin sanon mutta kerron myös että ei kaikki usko ja se on jokaisen oma juttu. Se vaan antaa
jutun aihetta ja opettaa keskustelemaan.” (Haast. 1)
Oppilaiden vanhempien vaatimukset koskien uskonnonopetusta nousivat muutamissa haastatteluissa esille. Näissä yksi haastateltava näki mahdollisten ristiriitojen koulun uskonnonopetuksen ja kodin uskonnollisen kasvatuksen luovan haasteita opettajalle.
”Kyllä mua jotenki mietityttää sanoa että ei sitä Jumalaa oo olemassa ja sit lapsi menee
kotiin ja sanoo et ope sano näin. Jos vanhemmat sit on uskovaisia niin et ihmettelis jos
soittasivat koululle vaikka en mä siinä mitään väärää nää et niin sanos.” (Haast. 4)
Vanhempien vakaumusta ja heidän vakaumukseensa liittyviä oppeja ei missään nimessä
haluttu loukata, eikä edes haluttu käydä keskustelua vanhempien kanssa asiasta. Oma vakaumus ja vanhempien vakaumus ovat asioita, jotka saavat olla erilaisia, mutta niistä ei saa
tulla ristiriitaa.
”Kyllähän joku vanhempi voi ihmetellä jos opettaja sanoo että uskoo Jumalaan mutta kyllä
mä nään että se on ihan ok. En tietenkään sanois sitä jos tietäsin että se loukkais jota kuta
mutta en jaksa uskoa että kukaan siitä loukkaannu. (Haast.1)
Uskonnonopetuksen haasteina koettiin omien valmiuksien heikkous, joka johtuu uskonnon
abstraktista luonteesta. Toisaalta abstraktiutta pidettiin myös aineen vahvuutena. Oppilaiden valmiutta käsitellä uskonnollisia aineita kyseenalaistettiin todella paljon. Vanhempien
kanssa ei haluttu ristiriitaa kasvatuksen tai opetuksen takia, eikä vanhempien kanssa haluttu keskustella muutenkaan kovin mielellään uskontoa koskevista aiheista syvällisesti.

5.2 Uskonnonopetuksen tehtävät
Toisessa yläkategoriassa käydään läpi haastateltavien käsityksiä siitä, mikä on uskonnonopetuksen tehtävä koulussa. Kyseinen yläkategoria oli todella laaja aiheen herättäessä vastaajissa erittäin paljon mielenkiintoa. Yleisesti kaikki haastateltavat näkivät, että jollain
tapaa uskonnolla on paikkansa koulussa, mutta käsitykset uskonnonopetuksen tehtävistä
hieman erosivat toisistaan. Tämä yläkategoria muodostui neljästä alakategoriasta.
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ALAKATEGORIAT
a. Kulttuurihistoriallinen opetus
b. Vaikeista asioista puhuminen
c. Yleissivistä tieto
d. Minuuden vahvistaminen

Kulttuurihistoriallinen opetus nousi jokaisessa haastattelussa esille, ja sitä pidettiinkin todella tärkeänä tehtävänä uskonnon opetuksessa. Joidenkin mielestä kulttuurihistoriallinen
opetus voitaisiin integroida historiaan, mutta alaluokilla se nähtiin luontevaksi osana uskonnonopetusta ja uskonnonopetuksen tehtävänä.
”… tai hyvä tietää miks vaikka tuossa talossa on risti päällä ja mitä se meinaa. Kyllä mä
nään että jokaisen pitäs tietää kuitenkin sellasista asioista vaikka ei ite uskoiskaan.”
(Haast. 1)
”Onhan se nyt tärkeää tietää miksi me vaikka joulua vietetään.” (Haast. 3)
Kuitenkin ehdotettiin myös, että kulttuurihistoriallinen opetus voisi tapahtua muiden aineiden alla.
”Ohan se hyvä tietää miks vaikka pääsiäisenä meillä on loma mutta en mä tiiä tarviiko
siihen omaa ainetta. Voishan sen laittaa vaikka historian opetukseen tai johonki muuhun.
Vois olla vaikka eeteetä kaikille ja siellä sit opettaa.” (Haast. 8)
Vaikeista asioista puhuminen koettiin myös uskonnonopetuksen tehtävänä. Vaikeina asioina tarkoitettiin kuolemaa, surua, vihaa ja muita ihmisen elämässä tapahtuvia merkittäviä
muutoksia, joista on hyvä keskustella.
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”Kyllä koulussa pitää olla joku sellanen aine jossa voi puhua esimerkiks kuolemasta. Kertoa vaikka mitä se meinaa ku pappa ei enää oo.” (Haast. 7)
”Jos vaikka oma lemmikki kuolee niin helpompihan se on jutella siitä uskonnon tunnilla ku
vaikka matikan tunnilla.” (Haast. 2)
Uskontoa pidettiin myös aineena, jossa koulussa syntyneitä konflikteja voidaan käydä läpi
enemmän kuin muissa tilanteissa koulupäivän aikana.
”Uskonnon tunnilla on hyvä käydä läpi just lähimmäisen rakkautta ei siis pelkästään kristinuskon periaatteella vaan sillain että miks toista ei saa lyödä ja jos on lyöny niin miltä
toisesta tuntuu.” (Haast. 3)
Vaikeiden asioiden kanssa monet haastateltavat nostivat esille myös hyvien tapojen opettelun uskonnon tunneilla.
”Jos vaikka on ollu joku riita ja se on sovittu niin voihan sitä sen kautta sit opetella pyytään anteeksi ja antamaan anteeksi.. niinku opetella hyviä tapoja. Kyl ne mun mielestä
kuuluu kouluun ja miks ei uskonnon tunnille.” (Haast. 1)
Yleissivistävänä tietona pidettiin suurimaksi osaksi muiden oman uskonnon ja muiden uskontojen tuntemista. Uskonnonopetuksen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi monet haastateltavat nostivat juuri eri uskontojen tapojen ja arvojen ymmärtämistä sekä niiden tiedostamista.
”On tosi tärkeetä nykyään et tietää muista uskonnoista ja osaa käyttäytyä sen mukaan.”
(Haast. 4)
”No on se aivan yhtä tärkeetä tietää islamista ku kristinuskosta.” (Haast. 8)
”Pitää tietää muistakin uskonnoista eikä pelkästään omastaan tai jos ei usko niin silti se
on yleissivistystä tietää eri uskonnoista. Se on musta uskonnon opetuksen tärkein tehtävä
just kertoa eri uskonnoista.” (Haast. 5)
Maailmankuvan kehittymisen kannalta yleissivistystä pidettiin tärkeänä ja uskontoa tärkeänä aineena sen opiskelussa.
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”Kyllähän perspektiivi laajenee hirveenä kun ymmärtää uskontoja se on just tärkeää että
kehittyy maailmankuva jo lapsena. En mä näe että se ois jotenki liian aikasta alkaa puhumaan niinki isoista asioista jo alaluokilla. Niistä pitäs puhua oikeestaan enemmän koko
koulussa muutenki. (Haast. 6)
Uskonnonopetuksen yleissivistävää puolta korosti jokainen haastateltava. Uskonnonopetus
nähtiin ainutlaatuisena mahdollisuutena oppilaille kehittää maailmankuvaansa ja oppia
muista kulttuureista.
Minuuden vahvistaminen nähtiin myös uskonnonopetuksen tehtävänä. Osa haastateltavista
nosti minuuden vahvistamisen juuri yleissivistävän tiedon jälkeen esille, ja sitä pidettiin
selvänä jatkumona yleissivistävälle opetukselle.
”Oman uskonnon tunteminen kehittää kyllä minäkuvaakin.” (Haast. 2)
”Mun mielestä just muiden uskontojen tunteminen vahvistaa sitä näkemystä itsestään. Pitää se nyt tietää miten muut elää että osaa verrata sitä omaan elämiseensä.” (Haast.4)
”Mun mielestä uskonnon tunnilla varmaan tärkeintä on tuoda esille et ihmiset on erilaisia
mutta silti kaikki on saman arvosia. Opettajan pitää kertoa oppilaille että on ihmisiä jotka
uskoo ja on ihmisiä jotka uskoo johonki muuhun ja sit on vielä ihmisiä jotka ei usko mihinkään. Nämä kaikki on silti ihan samanlaisia ja ketään ei saa syrjiä näistä asioista.”
(Haast. 3)
Uskonnonopetuksen tehtävänä kaikki haastateltavat nostivat esille sen kulttuurihistoriallisen puolen. Vaikeista asioista puhuminen ja yleissivistä opetus nousivat esille myös lähes
kaikissa haastatteluissa. Minuuden vahvistaminen ei noussut esille kovinkaan monessa
haastattelussa, mutta niissä missä se nousi, sitä pidettiin erittäin tärkeänä osana uskonnonopetusta.

5.3 Uskonnonopetuksen organisointi
Uskonnonopetuksen organisointi jakoi haastateltavien mielipiteet. Se, kuinka paljon uskontoa tulisi opettaa, pitäisikö uskonnon olla oma aine, kenelle uskontoa pitäisi opettaa ja ke-
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nen vastuulla on uskonnon opettaminen, puhutti ja mietitytti haastateltavia. Tämä yläkategoria muodostui neljästä alakategoriasta.

ALAKATEGORIAT
a. Uskonnonopetuksen muoto
b. Kenelle uskontoa opetetaan
c. Kuka opettaa uskontoa
d. Kuinka paljon uskontoa tulisi opettaa

Uskonnonopetuksen muoto herätti paljon erilaisia mielipiteitä haastatteluissa. Haastateltavista löytyi nykyisen mallin kannattajia, kokonaan uskonnon poistamisen kannalla olevia,
”Ruotsin mallin” puolestapuhujia ja elämänkatsomustiedon kanssa tehtävän tuntijaon kannattajia. Kukaan ei kuitenkaan olisi poistamassa uskontoa peruskoulun opetuksesta, mutta
nimen muuttaminen ja joidenkin asioiden poistaminen opetussuunnitelmasta saivat kannatusta usealta haastateltavalta.
”En mä muuttas mitään vaan mielumminki rohkasisin opettajia puhumaan uskonnosta
rehellisesti mutta kuitenki objektiivisesti. Se on kuitenki tärkee aine ja sillä o oma paikkansa opetussuunnitelmassa.” (Haast. 1)
Ruotsissa käytettävää mallia, uskontotietoa, ehdotettiin myös Suomeen tuotavaksi. Yksi
haastateltava kertoi kuitenkin, että ei ollut täysin tietoinen siitä, mitä uskontotieto pitää
Ruotsissa sisällään.
”Eiks ruottisa oo opeteta kaikille samaa ainetta … Sillain pitäs tehä Suomessaki. Helpottas opettajaaki.” (Haast. 8)
Tuntien määrää kritisoitiin ja ehdotettiin, että elämänkatsomustiedosta voisi tehdä pakollisen aineen kaikille ja antaa sen opetukseen tunteja uskonnonopetukselta.
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”Turhan paljon uskonnon tunteja nykyään. Niitä vois vähentää ja laittaa eeteetä kaikille
sillain sopivasti. Vois olla sillain että sitä omaa uskontoa ois jonkin verran mutta sitten ois
kaikille yhteistä eeteen opetusta jossa vois sit keskustella muitten uskonnoista ja näkemyksistä. (Haast.4)
Myös täysin kielteinen näkemys uskonnonopetusta kohtaan nousi esiin yhdessä haastattelussa. Haastateltava tarkoitti nykyisen uskonnonopetuksen poistamista ja sen korvaamista
samantyyppisellä aineella ilman uskonnollista sisältöä.
”Ei mun mielestä tarvi opettaa uskontoa koulussa niin ku Isä meidän tai käskyjä. Voi opettaa arvoja ja tapoja ja niin edelleen mutta ite uskontoa voi sit oppia kotoa tai kirkosta tai
jossakin muussa paikassa.” (Haast. 6)
Kenelle uskontoa opetetaan jakoi myös haastateltavien mielipiteitä, ja haastateltavat tarjosivat monia erilaisia vaihtoehtoja. Erilaisina malleina haastateltavat esittivät kaikille saman
aineen opettamista, oman uskonnon opetusta eli nykyistä mallia ja mallia, jossa uskontokunnat olisivat sekoittuneet keskenään ja he opiskelisivat yhdessä eri uskontoja.
”Kaikille pitäis kuitenkin opettaa uskontoa tai ainaki niitä kulttuurillisia juttuja siitä. Ne
on kuitenkin tärkeitä ja ei ne ketää loukkaa. Kaikki vaan samalle tunnille!” (Haast. 3)
Myös nykyistä uskonnonopetuksen mallia pidettiin hyvänä, ja sen suomaa vapautta opiskella juuri omaa uskontoa pidettiin hyvänä asiana.
”Kyllä mun mielestä ainakin tällä hetkellä uskonnon opetus on hyvä kun kaikki saa opiskella juuri sitä omaa uskontoa ja ne jotka ei kuulu mihinkään uskontoon voi opiskella eeteetä. En kyllä tiedä kuinka päteviä opettajia muilla uskonnoilla on mutta ainakin eeteellä
ja meidän uskonnolla on yleisesti hyvät opettajat.” (Haast. 2)
Yksi haastateltava ehdotti mielenkiintoista ideaa, jossa eri uskontojen edustajat laitettaisiin
samalle tunnille ja opetettaisiin kaikkien uskontoja ja niihin liittyviä tapoja ja rituaaleja,
sekä keskusteltaisiin näiden yhtenäisyyksistä ja erilaisuuksista. Kyseinen malli on ilmeisesti kokeiltavana Etelä-Ruotsissa.
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”Jossain Etelä-Ruottisa on sellanen malli että eri uskontokuntien olikohan islami, juutaliset ja kristinusko on kaikki yhessä ja niille opetetaan yhteisesti uskontoa. Noissahan on
paljon samaa. En oo hirveenä miettiny mutta mun mielestä toi kuulostaa tosi hyvältä idealta niinku kaikkien kannalta.” (Haast. 5)
Kuka opettaa uskontoa nousi muutamalta haastateltavalta esille. Varsinkin muiden uskontojen kuin evankelisluterilaisen opettajien pätevyyttä epäiltiin. Kuitenkin tasavertaisen opetuksen takaaminen nousi tärkeäksi teemaksi muutamalle.
”Ei mun mielestä oo opettajan tehtävä opettaa uskontoa. Ainakaan sellasta mitä se nyt on
kouluissa.” (Haast. 8)
”Uskonnon sivistävä puoli vois olla opettajan heiniä mutta sitten jos puhutaan rukouksista
ja muista kirkon menoista niin mun mielestä ne pitäs oppia jossain muualla. Vaikka kirkossa tai jossaki muussa uskonto paikassa.” (Haast. 6)
Tasavertaisen opetuksen puolesta puhui muutama haastateltava. Nämä haastateltavat kiinnittivät huomiota opettajan pätevyyteen opettaa eri uskontoja.
”Eiks se oo mahotonta saada jonnekki pikku kylään vaikka pätevää islamin opettajaa. Kuitenkin tärkeintä ois että saatas kaikille yhtä hyvää opetusta.” (Haast. 4)
Kuinka paljon uskontoa tulisi opettaa jakoi mielipiteitä. Monet, jotka pitivät uskonnon
aiheita väärinä tai liian vakaumuksellisina kouluun, haluaisivat koulun uskonnonopetuksen
tuntimäärien vähentämistä ja uskonnonopetuksen aloittamista myöhemmin. Ne, jotka taas
pitivät uskontoa tällä hetkellä hyvänä aiheena, olivat valmiita pitäytymään tämänhetkisessä
tuntimäärässä. Osa lisäisi hieman elämänkatsomustiedon opetusta kaikille uskonnon tuntimäärästä.
”Mun mielstä uskonnon opetus on nyt hyvin. Voisin ehkä lisätä sillain että kaikki opiskelis
eeteetä yhessä ja ne tunnit vois ottaa uskonnosta pois. En oo kyl varma riittäskö ne”
(Haast. 1)
Uskonnonopetuksen tuntmäärää kritisoitiin myös hieman. Muutama haastattelija koki, että
tunteja on liikaa.
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”Ohan se nyt hullua että meillä on uskontoa viikko tunteina enemmän ku historiaa tai yhteiskuntaoppia .. varmaan enemmän ku biologiaa tai maantietoa. Ei sitä mun puolesta tarvi kokonaan poistaa mutta pikkusen pitäs jakaa noita tunteja johonki muuhunki. Vaikka
siihen historiaan.” (Haast. 8)
Yhteenvetona voin siis todeta, että uskonnonopetuksen tuntimääristä keskusteltiin muutaman haastateltavan kanssa, joista kukaan ei lisäisi tuntimäärää. Vähentämistä, jakamista
elämänkatsomustiedon kanssa tai integroimista muihin aineisiin sen sijaan siis ehdotettiin.

5.4 Uskonnonopetuksen kokeminen
Uskonnonopetuksen kokeminen nousi monessa haastattelussa esille. Lähes kaikki haastateltavat olivat opettaneet uskontoa eri määriä muutamasta harjoittelutunnista pitkiin sijaisuuksiin. Yksi haastateltava ei ollut koskaan opettanut uskontoa. Uskonnonopetus koettiin
monin eri tavoin, ja siksi tämän yläkategorian muodostaminen osoittautui mielestäni tutkimuskysymykseni kannalta erittäin oleelliseksi. Tämä kuvauskategoria muodostui alakategorioista oppilaiden asenne, opettajan asenne ja oppimateriaalit.

ALAKATEGORIAT
a. Oppilaiden asenne
b. Opettajan asenne
c. Oppimateriaalit

Oppilaiden asenne koettiin vanhempien oppilaiden osalta kielteiseksi tai asennetta ei uskallettu ilmaista. Nuorempien asennetta kuvattiin innostuneeksi, mutta sen ei uskottu johtuvan uskonnon ainesisällöistä.
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”Sitä on ärsyttävä opettaa varsinki vitoselle ja kutoselle ku puolet luokasta pitää sun juttuja vitseinä ja puolet ei uskalla sanoa että ihan kiinnostas.” (Haast. 8)
Nuorempia oppilaita pidettiin innostuneina, mutta innostuneisuuden ei uskottu johtuvan
uskonnonopetuksen sisällöstä.
”Mulla ainaki oli sellanen fiilis yleensä että lapset tykkäs uskonnon tunneista mutta se kyl
saatto johtua siitä että ne koki sen jotenki helppona tuntina” (Haast. 7)
Haastateltavista moni myös ilmaisi epäilyksensä, että uskonnosta ei uskallettu tai kehdattu
edes olla kiinnostuneita, koska siitä voi saada ”leiman” luokassa.
”Mä veikkaan että kyl siellä on muutamia jotka ois oikeesti kiinnostuneita ku mielenkiintosia juttujahan siellä on vaikka jokku historian kannalta tai muut uskonnon mutta ei sit
kehdata sanoa ku pelkää että saa sellasen leiman että on uskovainen tai muuten vaan joku
hörhö. Helpompi vaan olla hiljaa.” (Haast. 8)
Opettajien asenteihin liittyen tuli esiin, että usein asenne uskonnonopetukseen koettiin
välinpitämättömäksi. Tässä muutama haastateltava toi esiin, että sijaisena ollessa on annettu ymmärtää, että jos toisen oppiaineen tunnilla ei ehdi käsitellä asiaa loppuun, voi uskonnon tunnin käyttää tähän aiheeseen. Uskonnon tunnit nähtiin siis tunteina, joista voi hyvin
"lainata" aikaa muiden oppiaineille. Eräs haastateltava kuitenkin piti uskontoa yhtenä mukavimmista aineista opettaa sen keskustelevan luonteen vuoksi.
”Ei mua kyl uskonnon opetus ikinä oikeen kiinnostanu ja aina ku tarvi johonki enemmän
aikaa niin uskonnosta mä sen oo ottanu ja niin on aina ne opettajatki sanonu ketä oon sijaistanu. Ei koskaan otettu matikasta tai vaikka äikästä.” (Haast. 3)
Innostuneisuutta koskien uskonnon opettamista tuli ilmi vain yhdessä tekemässäni haastattelussa.
”Uskonnon opettaminen on mun mielestä melkein mielenkiintosinta. Siinä voi jutella ja
tapella sillain hyvällä tavalla. Ja mun mielestä on aina hauska kuulla miten nuoret oppilaat selittää vaikka omatunnosta tai hyvästä ja pahasta. Se on mun mielestä oikeesti tosi
antosaa opettajallekkin jos vertaa vaikka matikkaan tai johonki muuhun tollaseen tietoaineeseen.” (Haast. 1)
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Oppimateriaalit koettiin uskonnon osalta todella huonoiksi, mikä selvästi vaikutti suuresti
asenteeseen uskonnon opetusta kohtaan. Yksikään haastateltava ei pitänyt uskonnon oppimateriaaleja hyvinä.
”Ensin joku kertoo että Jeesus synty neitseellisestä naisesta ja sit biologiassa mennäänki
ihmiseen ja hupskeikkaa ollaanki pikkusen sekasin. En oikeesti oo nähny hyvää uskonnon
kirjaa.” (Haast. 8)
”Ohan ne kirjat ihan kauheita. En mä yleensä käytä niitä ees tunneilla ja mun mielestä ei
ees kaikilla koululla oo uskonnosta kirjaa mikä on tosi järkevää. Ne vaan latistaa opetusta.” (Haast. 3)
”On ne vähän kyl vanhanaikasia.” (Haast. 1)

Uskonnon opettaminen koettiin todella monen haastateltavan mielestä vastenmielisenä ja
jopa turhana. Yksi haastateltavista kuitenkin piti uskontoa todella mielekkäänä aineena
opettaa. Suurena syynä negatiiviseen asennoitumiseen nähtiin oppimateriaalien heikkous,
oppilaiden asenne uskontoa kohtaan ja koulussa vallitseva ilmapiiri uskontoa kohtaan
”toissijaisena” aineena. Uskonnon opettaminen herätti kuitenkin monessa haastateltavassa
keskustelua, ja käsitykset uskonnon opettamisesta näin tutkimuksen kannalta hyvänä laittaa
erilliseen yläkategoriaan, vaikka hieman samankaltaisuutta esiintyikin ensimmäisessä yläkategoriassa käsityksiä uskonnonopetuksen haasteista.
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6 Käsityksiä uskonnon opetuksesta yhteenveto
Yhteenvetoluvusta olen pyrkinyt tekemään mahdollisimman tiiviin ja selvän. Tarkoitukseni oli siis kuvata luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia uskonnonopetuksesta. Aiemmista kappaleista löytyvät tutkimuksen metodit ja tutkimusmenetelmät, joita en
kertaa enää tässä luvussa. Tutkimuskysymykseni oli Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on uskonnonopetuksesta? Seuraavaksi esittelen haastateltavien käsitysten
sijoittumisen eri käsityskategorioihin:

Taulukko 2: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä uskonnonopetuksesta: haastateltavien
sijoittuminen eri yläkategorioihin.
Käsityksiä uskon- Haast.
non opetuksesta
1
1. Uskonnonopetuksen haasteet

2. Uskonnonopetuksen tehtävät

Haast.
2

Haast.
3

X

Haast.
4

Haast.
5

Haast.
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Uskonnonopetuksen
organisointi

X

X

X

X

X

X

4.
Uskonnon
opettamisen kokeminen

X

X

Haast.
7

Haast.
8

X

X

X

X

X

X

Kokoavan analyysin perusteella luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset uskonnonopetuksen tehtävästä ovat samansuuntaisia (taulukko 2). Yhteinen käsitys on, että uskonnonope-
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tuksella on tärkeä paikka koulun opetussuunnitelmassa sen keskustelevan ja vaikeisiin asioihin keskittyvän luonteen perusteella. Haastateltavat myös olivat lähes yhtä mieltä siitä,
että uskonnonopetuksen organisointi on ainakin jonkin verran hankalaa nykyisellään.
Uskonnonopetuksen kokeminen oli muutamilla haastateltavilla esillä, ja uskonto koettiin
yleisesti todella vaikeaksi aineeksi opettaa siihen kohdistuvien ennakko-odotusten vuoksi.
Ennakko-odotukset ilmenevät sekä koulun puolelta että oppilailta. Haasteiksi koettiin
oman opettajuuden epävarmuus uskontoa kohtaan sekä varsinkin nuorten oppilaiden valmius opiskella uskontoa. Myös perheiden asennoituminen uskontoa kohtaan nähtiin muutamissa haastatteluissa haasteena. Oppilaiden asennetta uskontoa kohtaan pidettiin yleisesti
negatiivisena. Vaikka oppilas olisi innostunut aiheesta, haastateltavista moni epäili, ettei
innostusta uskalleta tuoda esille, koska pelätään huonoa vastaanottoa luokkakavereilta.
Vanhempien kasvatuksellisia periaatteita koskien uskontoa ja vakaumusta ei haluttu kyseenalaistaa, vaan pikemminkin toivottiin, että asiasta ei tarvitse edes käydä keskustelua.
Yleisesti uskontoa pidettiin erittäin monipuolisena aineena, mutta moni haastateltava kyseenalaisti oman kykynsä opettaa uskontoa. Eräät haastateltavat olivat myös sitä mieltä,
että uskonnonopetus voitaisiin siirtää uskonnollisille yhdyskunnille ja koulu opettaisi vain
yleissivistävät sekä historialliset osat uskonnosta.
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7 Tutkimuksen johtopäätökset ja pohdinta
Tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia uskonnonopetuksesta. Aihetta lähestyttiin yhdellä tutkimuskysymyksellä: millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on uskonnonopetuksesta? Luokanopettajaopiskelijoiden kokemukset perustuivat omaan kokemukseen opettajana ja oppilaana sekä myös yleiseen ilmapiiriin, joka uskonnonopetukseen liittyy.
Johtopäätöksen muodostaminen on helposti lähestyttävissä toisesta yläkategoriasta, mikä
koski uskonnonopetuksen tehtävää koulussa. Yhtenäinen mielipide oli, että uskonnon opetuksella tai ainakin samantyyppisellä aineella on paikkansa koulumaailmassa. Myös William Hay (2003) näkee, että uskonto on aiheena uniikki, joka vaatii oman paikkansa kouluissa. Hay tuo perusteluissa esille ihmisen luontaisen uskonnollisen kompetenssin. (Hay,
2003, 1-13.)
Haasteina uskonnon opetukselle koettiin yleinen ilmapiiri ainetta kohtaa niin oppilaiden
kuin opettajienkin puolelta. Ainetta ei pidetty arvossa, vaikka haastatteluissa kävikin ilmi,
että aineella on selvä paikka koulussa kasvattavana ja keskustelevana aineena. Uskonnonopetuksen mahdollistamaa keskustelua vaikeammista aiheista, kuten kuolemasta, pidettiin
ainutlaatuisena ja erittäin tärkeänä asiana koulun opetukselle. Tärkeinä teemoina uskonnonopetuksessa pidettiin kulttuurihistorian opetusta ja vaikeista asioista puhumista. Myös
minuuden tuntemuksen ja aineen yleissivistävää luonnetta pidettiin joiltain osin tärkeänä.
Kallioniemen (1997) tekemässä väitöskirjatutkimuksessa uskonnon aineenopettajat pitivät
tärkeimpinä rooleinaan kulttuuriperinteen opettajan ja teologisen asiantuntijan rooleja
(Kallioniemi, 1997). Tässä tutkimuksessa luokanopettajat painottivat juuri kulttuuriperinteen opettamista ja teologinen puoli tuntui haastavalta. On kuitenkin tärkeää huomioida,
että Kallioniemen tutkimus on tehty ennen vuoden 2003 uskonnonvapauslakia. Lastentarhanopettajiksi opiskelevilta nousi esille uskonnonopetuksen haasteellisuus, mutta kuitenkin
sitä pidettiin tärkeänä ja elämänläheisenä aineena (Kallioniemi ja Torppa 2001; 65, 67).
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Uskonnonopetuksen organisoinnista oltiin montaa eri mieltä. Kuitenkin yleinen ilmapiiri
oli se, että muutosta kaivataan aineen järjestämiseen. Vaihtoehtoina esitettiin ”Ruotsin
mallia” eli uskontotiedon opettamista kaikille, eri uskontokuntiin kuuluvia yhdistävää opetusta, uskonnon opetuksen vähentämistä ja lisäämistä elämänkatsomustietoa kaikille. Yksi
haastateltavista näki nykyisen mallin hyvänä. Kaikille malleille yhteisenä nähtiin se, että
tärkeää on kohdata muita uskontoja ja opettaa perusteet muistakin kuin omasta uskonnosta.
Kuitenkin suurin osa haluaisi yhteisen opetuksen kaikille. Eri ratkaisuina uskonnonopetukseen esitettiin organisoinnin helpottamista ja selvempää opetussuunnitelmaa. Vahvuutena
yhteisille tunneille nähtiin myös mahdollisuus keskustella eri uskontojen edustajien kanssa
ja näin luoda suvaitsevaisempaa ilmapiiriä erilaisuutta kohtaan. Uskonnon tuntimäärästä
puhuttiin moneen eri sävyyn. Suoraa linjausta vähennykselle tai lisäämiselle ei tullut, mutta uskonnon aiheiden jakaminen ja integroiminen tuli esiin monessa haastattelussa.
Räsänen (2006) tutki käsityksiä uskonnonopetuksen luonteesta ja sisällöstä, mutta kohderyhmänä olivat kaikki Suomessa yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset. Otanta tutkimuksessa
oli 2000 henkilöä. Tutkimuksessa yritettiin selvittää, millä perusteilla uskontoa tulisi opettaa, miten uskonnonopetus pitäisi järjestää sekä millainen uskonnonopettajan pitäisi olla.
Näin laajaa tutkimusta kansan asenteista uskonnonopetusta kohtaan ei ollut aikaisemmin
tehty. Tutkimuksen mukaan uskonnonopetuksella on perusteltu paikkansa muiden aineiden
joukossa. Räsäsen tutkimuksessa vastaajien mielestä oppilaille täytyy taata mahdollisuus
oman vakaumuksen mukaiseen uskonnonopetukseen eli positiiviseen uskonnonvapauteen.
Vapaavalintaista uskonnonopetusta ei kannatettu eikä koulu ilman uskonnonopetusta saanut kannatusta. Kristillistä uskonnonopetusta ei torjuttu, mutta ei myöskään kannatettu.
(Räsänen 2006, 107–111.)
Uskonnon oppimateriaaleja pidettiin yleisesti huonoina. Kirjojen varsinkin nähtiin sekoittavan uskonnonopetuksen rakennetta oppiaineena, ja uskonnonopetuksen oppimateriaaleja
pidettiin tylsinä ja vaikeina opettaa. Monet pitivätkin tätä eräänä syynä uskonnon huonolle
maineelle kouluaineena. Monet haastateltavat myönsivät oman asenteensa olevan negatiivinen uskonnonopetusta kohtaan. Eräät haasteteltavat tosin epäilivät, että tämä voi johtua
myös uskonnon opetussuunnitelman heikosta tuntemuksesta. Yleisesti haastateltavat kokivat hallitsevansa uskonnonopetuksen opetussuunnitelmaa heikosti, ja muutama haastatelta-
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va ajatteli uskonnonopetuksen olevan vielä vakaumuksellista. Uskonto nähtiin aineena,
josta otetaan tarvittaessa ylimääräinen aika johonkin ”tärkeämpään” aineeseen. Oppilaiden
asennoituminen nähtiin huonona varsinkin ylemmillä luokilla. Uskonnonopetuksen ajateltiin olevan mieluisa osalle alempien luokkien oppilaille, koska ainetta pidetään helppona.
Kuten johdantoluvussa ilmaisin: ”uskonto puhuttaa”. Tämä käsitys vahvistui pro gradu tutkielmaani tehdessä entisestään. Vaikka haastateltavana oli vain kahdeksan eritaustaista
luokanopettajaopiskelijaa, on eroavaisuuksia mielipiteissä ja käsityksissä todella paljon.
Näissä on myös selviä yhtenäisyyksiä. Tutkimuksen perusteella on selvää, että uskonnolla
tai uskonnon tyyppisellä keskustelevalla ja nimenomaan kasvattavalla aineella on paikkansa koulussa. Onko tämän oppiaineen nimi sitten uskonto, uskontotieto, elämänkatsomustieto tai mikä tahansa, sitä tarvitaan koulussa. Yleinen ilmapiiri uskonnon ympärillä on kuitenkin huono niin opettajien kuiin oppilaiden mielestä. Tämä on asia, mihin itse kiinnittäisin erityisesti huomiota, jos uskonnosta halutaan mielenkiintoinen aine sekä opettajille että
oppilaille.
Yksi keino ilmapiirin parantamiseen tutkimukseni mukaan olisi oppikirjojen uudistaminen.
Itselläni ei ole selvää mielipidettä uskonnon oppikirjoista, mutta haastateltavien kommenttien perusteella kirjat eivät ole riittävän hyviä. Uskonnolle annettiin koulussa rooli aineena,
jonka avulla voidaan puhua vaikeista asioista sekä sovitella riitoja ja joka toimii kasvattavana sekä tärkeänä aineena. Kulttuurihistoriallinen ja yleissivistävä luonne nähtiin myös
tärkeänä osana uskonnonopetusta, mutta tämä osa-alue uskonnonopetuksesta oltiin valmis
integroimaan muihin aineisiin. Muista uskonnoista kertominen nostettiin myös tärkeäksi
osaksi uskonnonopetusta, ja toivottiin mahdollisuutta opettaa ainetta siten, että muiden
kuin oman uskontokunnan jäsenet olisivat tunneilla paikalla. Haastatteluissa ehdotettiin siis
yhteistä uskonnonopetusta korvaavaa ainetta kaikille yhteisenä aineena, joka voitaisiin
nimetä esimerkiksi uskontotiedoksi tai elämänkatsomustiedoksi.
Tutkimus antaa ymmärtää, että uskonnonopetus tarvitsee asenteellista muutosta ainetta
kohtaan. Eräs hyvä keino muutokseen olisi kiinnittää enemmän huomiota siis oppimateriaaleihin. Toinen mahdollisuus olisi tehdä yksi yhteinen aine selvällä opetussuunnitelmalla.
Monet opiskelijat eivät tunne lainsäädäntöä eivätkä uskonnonopetuksen opetussuunnitel-
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maa. Opettajien ja oppilaiden asenteeseen olisi saatava positiivista muutosta koskien uskonnonopetusta.
Luvussa 3.2 Nykyajan uskonnonopetuksen haasteet esitettiin Kallionimen (2007b) neljä
haastetta. Tämä tutkimuksen valossa voin selvästi yhtyä siihen, että vielä nykyään samat
haasteet ovat selvästi esillä ja näihin pitäisi puuttua, jos uskonnosta halutaan vakavasti
otettava aine muiden oppiaineiden joukkoon.
Mahdolliset jatkotutkimukset olisikin hyvä kohdistaa juuri asennemuutokseen koskien uskonnonopetusta: millä tavoin uskonnosta saataisiin samanlainen arvostettu aine kuin vaikka matematiikasta tai äidinkielestä. Kuitenkin ainetta pidetään tärkeänä ja sillä on selvä
paikkansa koulumaailmassa, mutta asenne sitä kohtaan on kuitenkin yleisesti huono. Mahdollisesti ongelmat asenteessa voivat myös olla oppimateriaaleissa ja näin ollen niidenkin
tutkiminen voisi olla antoisa ja hyviä tuloksia antavaa. Myös organisointi uskonnonopetuksen kannalta olisi hyvä jatkotutkimusaihe. Juuri organisointi jakaa todella paljon mielipiteitä, ja siitä onkin monia eri malleja ympäri maailmaa, joista yhteen haluan kiinnittää huomion. Ruotsissa järjestettävään moniuskontoiseen opetukseen, jossa kristityt, juutalaiset ja
muslimit ovat samassa opetuksessa, eli heillä on yhtenäistä opetusta kaikkien näiden uskontojen pohjalta. Kyseistä mallista on Suomen ekumeeninen neuvosto julkaissut teoksen
Abrahamin lapset - kolmen uskonnon yhteiset juuret (Suomen ekumeeninen neuvosto n.d.).
Vaikka syitä uskonnon opetuksen asenteille on monia, itse suuntaisin katseen organisointiin jatkotutkimuksia ajatellen.
Lopuksi vielä haluaisin kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita antoisista ja erittäin mielenkiintoisista keskusteluista haastattelujen aikana.
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Liite 1
Hei!
Olisikohan sinulla hetki aikaa tieteelle?
Kerään aineistoa pro gradu- tutkielmaani koskien 2007 ja 2008 opiskelunsa aloittaneiden
luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä uskonnonopetuksesta. Tämän esitietolomakkeen
tarkoituksena on saada tietoa kyseisestä kentästä ja valita tämän jälkeen 5-7 haastateltavaa
lopullista aineistoa varten. Kysymykset ovat varmasti monen mielestä henkilökohtaisia,
mutta vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä ketään voida tunnistaa lopullisesta
työstäni. Haastattelua varten otan yhteyttä henkilökohtaisesti. Haastattelu tullaan nauhoittamaan. Mikäli haluat osallistua haastatteluun, ympyröi ”KYLLÄ” vaihtoehto lomakkeesta.
NIMI:
PUHELINNUMERO:
VOIN OSALLISTUA HAASTATTELUUN:

KYLLÄ

EI

Vastaa kysymyksiin
1.Ikä:
2.Sukupuoli:
3.Uskontokunta:
4.Oletko saanut omasta mielestäsi uskonnollisen kasvatuksen?

______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
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5.Millä paikkakunnalla kävit peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen?

______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
6.Oletko opiskellut uskontoa (ei pelkästään ev.lut) tai elämänkatsomustietoa peruskoulussa, toisen asteen koulutuksessa ja kuinka paljon?

______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
7.Oletko opettanut uskontoa (ei pelkästään ev.lut) tai elämänkatsomustietoa jossain koulussa?

______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
8.Oletko osallistunut eri uskontoryhmien tai katsomuksellisien järjestöjen toimintaan (Partio, rippikoulu, Prometheus-leiri, Bahá’i- lastentunnit, etc.)? Mihin ja milloin?

______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
Kiitos todella paljon vastauksestasi ja mukavaa joulun odotusta!
-Erkki Hentonen
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Liite 2
Teemahaastattelun pohja
Muista selittää mihin aineistoa kerätään.
1. Tarkasta esitietolomake
2. Millaisena koet uskonnonopetuksen näin kohta valmistuvan opettajan silmin?
3. Millainen aine uskonto on opetettavana aineena kouluissa?
4. Millaisia mahdollisuuksia tai /ja haasteita uskonnonopetus tarjoaa opettajalle?
5. Vapaa sana uskonnonopetuksesta.
Muista mahdolliset tarkentavat kysymykset.
Onko mahdollista soittaa jos jokin jää epäselväksi?

