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TOIMINTA-AJATUS 

 
Maisterin tutkintoon johtavan luokanopettajan (kasvatuspsykologia pääaineena) koulutuksen tavoitteena on 
kouluttaa opettajia ja muita kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoita ensisijaisesti suomalaisen yhteiskunnan 
tehtäviin. Toimintakulttuurissamme korostuvat eettisyys, kasvatukseen liittyvien ilmiöiden problematisointi, 
globaali vastuu ja innovatiivisuus. Opetus perustuu laadukkaaseen tutkimukseen. Koulutuksessa yhdistyvät 
yksilön henkilökohtainen ja yhteisöllinen kasvu sekä kasvattajan ja kasvatuksen yhteiskunnalliset ja 
kulttuuriset merkitykset ja tehtävät. Koulutuksessa tuetaan opettajuuden kehittymistä yhteisöllisessä työ- ja 
toimintakulttuurissa. Tavoitteemme on, että opiskelijat harjaantuvat erilaisten tutkivan oppimisen toiminta- 
ja työtapojen kehittäjiksi ja osaavat käyttää pedagogista ja kriittistä ajattelua työssään ja siihen liittyvässä 
päätöksenteossa. Koulutus tukee monipuolisen asiantuntijuuden kehitystä. Koulutuksessa ohjataan 
opiskelijoita pohtimaan kasvatuksen eettisiä lähtökohtia ja toimimaan aktiivisena muutosvoimana 
kouluyhteisössä, opettajankoulutuksessa ja yhteiskunnassa. 
 
Tutkivan opettajan asiantuntijuuden ytimessä on ymmärrys tieteellisen tiedon tuottamisesta ja sen 
käyttämisestä. Tutkiva opettaja ymmärtää oppimista ja siihen liittyvää tavoitteellista vuorovaikutusta. Hän 
myös osaa ohjata näitä prosesseja. Opintojen aikana kehittyvät opiskelijan käsitykset tiedosta, lapsen 
kokemusmaailmasta, opettajan ammatista ja yhteisöistä sekä erilaisista toimintakulttuureista. Näin 
opiskelijat kasvavat opintojen kuluessa omaa ja yhteistä toimintaa ja uusia toimintamuotoja kehittäviksi 
pedagogiikan asiantuntijoiksi. 
 

Kandidaatin tutkinnon tavoite ja kooste sisällöstä 

 
 
Opiskelija on viestintätaitoinen sekä omalla äidinkielellään että hallitsemillaan vierailla kielillä. Hän osaa 
käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti työssään. Opiskelija on tutustunut kasvatusalan 
keskeisiin tutkimusmenetelmiin, ja hänellä on edellytykset alan tieteellisen tutkimuksen ja tiedon kriittiseen 
tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. 
 
Kandidaatin tutkinnossa opiskelija suuntautuu kasvatuspsykologiseen ajatteluun. Lisäksi hän perehtyy 
kasvatustieteen, kasvatusfilosofian, kasvatussosiologian ja kasvatuksen historian lähtökohtiin. Hän tuntee 
koulutusjärjestelmän, kasvatus- ja opetustyön yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja niiden filosofiset sekä 
historialliset perusteet. Hän hahmottaa oman alansa osana koulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan 
kokonaisuutta. Opiskelijalla on edellytykset opettaa perusopetuksen 1–6 luokkien oppiaineita 
perehdyttyään oppimistutkimukseen ja eri oppiaineiden pedagogiikkaan. Hän hallitsee opettamiensa 
tiedonalojen perustiedot ja menetelmät sekä oppiaineiden taustalla olevan tiedonluonteen. Lisäksi hän 
kykenee eheyttävään opetukseen ja hallitsee aktivoivan opetuksen sekä tutkivan, osallistavan ja 
ilmiölähtöisen oppimisen tukemisen. Hänellä on valmiudet tasa-arvoiseen toimintaan kyeten tunnistamaan 
erilaisuutta ja yhteiskunnallisten erontekojen ilmenemistä koulukulttuurissa. Opiskelija osaa ottaa lasten 
näkökulmat sekä koulun ja perheiden arvoperustan huomioon omassa opetus- ja kasvatustyössään. 
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Luokanopettajan koulutuksen (kasvatuspsykologia pääaineena), kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 
rakenne, 180 op 
 

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

 Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 20 

YK 1  Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet  1 

YK 2  Kieliopinnot  13 

YK 2.1  Äidinkieli: Puheviestintä ja vuorovaikutus 5 

YK 2.1.1  Puheviestintä PY 1 2 

YK 2.1.2  Draamakasvatus PY 2 3 

YK 2.1.3  Tieteellinen kirjoittaminen 2 

YK 2.1.4  Vieras kieli 3 

YK 2.1.5  Toinen kotimainen kieli 3 

YK 3  Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa (TVT-ajokortti) 3 

YK 3.1  Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus 3 

 
KpP 

Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 

KpP 1  Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen 
kontekstissa 

5 

KpP2  Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 
(OPP) 

5 

KpP3  Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan I (OPP) 5 

KpP4 RT
V1 

Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 1 (OPP) 5 

KpP5 OP
S1 

Opetussuunnitelmatyö 1 (OPP) 5 

KpA Kasvatuspsykologian aineopinnot 35 

KpA1  Tutkimusmenetelmät I 5 

KpA2  Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen (OPP) 5 

KpA3 KP
1 

Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 1 (OPP) 5 

KpA4  Monialainen harjoittelu 1 (OPP) 3 

KpA5  Monialainen harjoittelu 2 (OPP) 9 

KpA6  Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 6 + 2 

POM Ainedidaktiikan opinnot (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja 
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) 

60 

POM 1.  Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 8 

POM 1.1.  Suomen kieli koulussa 5 

POM 1.2.  Lastenkirjallisuus koulussa 3 

POM 2  Matematiikan didaktiikka 7 

POM 3  Kuvataiteen didaktiikka 5 

POM 4  Käsityön didaktiikka 5 

POM 5  Liikunnan didaktiikka 5 

POM 6  Musiikin didaktiikka 5 

POM 7  Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka 5 

POM 8  Katsomusaineiden, erityisesti ev.lut. uskonnon 
didaktiikka 

5 

POM 9  Katsomusaineiden, erityisesti elämänkatsomustiedon 
didaktiikka 

5 

POM 10  Biologian ja maantieteen didaktiikka 5 
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POM 11  Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 

POM 12  Terveystiedon didaktiikka ja monialainen 
oppimiskokonaisuus 

5 

Si Sivuaineopinnot: perusopinnot yhdestä oppiaineesta  40 

VaVa Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy 

 
 
Luokanopettajan koulutuksen (kasvatuspsykologia pääaineena) kandidaatin tutkinnon rakenne, 180 op 
 

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

 Yleisopinnot  

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma  

  Kieliopinnot  

  Äidinkieli  

  Tieteellinen kirjoittaminen  

  …  

  Toinen kotimainen kieli  

 Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 

  Tieteellisen ajattelun perusteet (?) 5 

  Kasvatuksen yhteiskunnalliset, filosofiset ja historialliset perusteet  5 

  Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan I  5 

RTV1  Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 1 5 

OPS1  Opetussuunnitelmatyö 1 5 

 Kasvatuspsykologian aineopinnot 35 

KP1  Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 1 5 

  Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen 5 

  Orientoiva harjoittelu 3 

  Monialainen harjoittelu 9 

  Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät I (?) 5 

  Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 6 + 2 

 Sivuaineopinnot: perus- ja aineopinnot yhdestä oppiaineesta 60 

 Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy  

Maisterin tutkinnon tavoite ja kooste sisällöstä 

 
Maisterin tutkinnossa opiskelija saa valmiudet toimia perusopetuksen alaluokkien opettajana (luokat 1–6). 
Sivuaineopinnoilla hän voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia yhtenäisessä peruskoulussa (luokat 1–9). 
Opinnoissaan hän harjaantuu opettajan työhön ja pedagogiseen ajatteluun. Hän hallitsee eri oppiaineiden 
tiedonalat ja niiden integroimisen opetuksen ja oppimisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 
kasvatuspsykologista teoriaa ja käytäntöä hyödyntäen. Opiskelija tuntee lapsen eri kehitysvaiheiden 
merkityksen oppimiselle. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, 
opetussuunnitelmatyöhön ja koulun kehittämiseen. Hänen tavoitteensa asiantuntijana ja kasvattajana on 
lapsen ja oppilasryhmän kaikinpuolinen kehittyminen sekä koulukasvatukselle asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen. 
 
Opiskelija saa valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden vanhempien 
ja koulun eri sidosryhmien näkökulmat huomioiden. Opiskelija ymmärtää koulutyön kytkeytymisen 
yhteiskuntaan ja sitoutuu työssään tasa-arvon edistämiseen. Hän on valmis kohtaamaan ja toteuttamaan 
muutoksia työyhteisössä. Opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun. Hän hallitsee monipuolisesti 
tutkimusmenetelmiä ja pystyy tekemään itsenäisesti tutkimusta. Tutkinnon suorittanut maisteri pystyy 
toimimaan aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja monipuolisena kasvatusalan asiantuntijana. Hän on 
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työtään tutkiva ja kehittävä asiantuntija, joka sietää muutosta ja on valmis itsensä kehittämiseen. Maisterin 
tutkinto luo edellytykset jatko-opintoihin. 
 
Luokanopettajan koulutuksen (kasvatuspsykologia pääaineena) maisterin tutkinnon rakenne, 120 op/150 op 
 

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

YM  Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 4 

YM 1  Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet  1 

YM 2  Johdatus mediakasvatukseen  3 

KpS Kasvatuspsykologian syventävät opinnot 80 

KpS 1  Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 2 5 

KpS 2  Opetussuunnitelmatyö 2 (OPP) 5 

KpS 3  Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi (OPP) 5 

KpS 4  Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 2  7 

KpS 5  Maisteriharjoittelu (OPP) 8 

KpS 6  Menetelmätarjotin 5 

KpS 7  Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 TAI 5 

  Laadulliset tutkimusmenetelmät 2  

KpS 8  Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 36 + 2 + 2 

Si Sivuaineopinnot: perus- tai aineopinnot yhdestä oppiaineesta  36 

VaVa Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy 

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

 Yleisopinnot 5 

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 

  …  

 Kasvatuspsykologian syventävät opinnot 80 

RTV2  Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot II 5 

OPS2  Opetussuunnitelmatyö 2 5 

KP2  Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 2 7 

  Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi 5 

  Maisteriharjoittelu 8 

  Menetelmätarjotin 5 

  Määrälliset tai laadulliset tutkimusmenetelmät II  5 

  Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 36 + 2 + 2 

 Sivuaineopinnot: perusopinnot yhdestä oppiaineesta 25 

 Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy  

 
 
 

Huom! Opintokokonaisuudet ja opintojaksot esitetään tutkintorakenteen mukaisessa järjestyksessä. 

Opiskelu 

Kasvatuspsykologian pääaine tähtää siihen, että opiskelijat kehittyvät koulutuksensa aikana aktiivisiksi 
toimijoiksi yhteiskunnassa. Heidän tulee pystyä kehittämään koulutodellisuutta moniammatillisen yhteisön 
jäseninä. Opiskelijat pääsevät alusta lähtien reflektoimaan kriittisesti käsityksiään koulusta, oppijasta ja 
opettajuudesta osana yhteiskuntaa sekä jäsentämään ymmärrystään uusimpaan tutkimukseen perustuen. 
Opinnot sisältävät lasten elämään perehtymistä, pedagogista suunnittelua, tiedon rakentamista, 
ongelmanratkaisua sekä luovien toimintatapojen etsimistä ja kokeilua. Tämä sisältää myös teknologian 
käyttämisen oppimisen ja opetuksen välineenä. 
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Opintojaksoja voidaan järjestää myös englannin kielellä, mutta opiskelijalla on oikeus suorittaa 
luokanopettajan tutkinnon pakolliset opinnot suomeksi. 
 
Kasvatuspsykologian opinnot suoritetaan suurelta osin ohjatussa kotiryhmässä, johon opiskelijat sitoutuvat 
kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Monivuotisessa opiskeluryhmässä heillä on aikaa perehtyä syvällisesti 
oppimisen ja vuorovaikutuksen teorioihin sekä analysoida omaa, oman opiskeluryhmän, samoin kuin 
harjoitteluissa kohdattujen oppilas- ja aikuisryhmien oppimista ja vuorovaikutusta. Kasvatuspsykologian 
opinnot rakentuvat läpi tutkinnon kulkevista jatkumoista: kulttuuris-yhteiskunnalliset perusteet, psykologiset 
perusteet, yhteisölliset perusteet, pedagogiset perusteet, tutkimaan oppiminen sekä opettamaan oppiminen. 
Kunkin jatkumon sisällä on opintojen eri vaiheisiin sijoittuvia opintojaksoja. Opiskelijan ja ryhmän prosessi 
elää ja etenee yli kurssi- ja jatkumorajojen. Jotta kyseessä voisi olla aito ja tavoitteellinen prosessi, vaaditaan 
sekä opiskelijoilta että ohjaajilta vahvaa sitoutumista, vastuunkantoa sekä aitoa kiinnostusta pitkäkestoiseen 
ryhmätyöskentelyyn. Opiskelun alkaessa ohjaajien osuus prosessien käynnistäjinä ja ohjaajina on merkittävä. 
Ryhmän opiskelun edetessä ohjaajan rooli pienenee ja opiskelijoiden itseohjautuvuus kasvaa. Opiskelijat 
voivat kuitenkin vaikuttaa opintoihinsa koko opiskelun ajan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KASVATUSPSYKOLOGIA 

Osa-alueet KK 
60 op 

KM 
80 op 

Kulttuuris-yhteiskunnalliset perusteet (10 op) 10  

- Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, p, * 5  
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- Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen, a, * 5  

   

Psykologiset perusteet (22 op) 10 12 

- Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan (5 op) p * 
- Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi (5 op) s *  

5  
5 

- Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 1 (5 op) a * 
- Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 2 (7 op) s 

   

5 
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Yhteisölliset perusteet (10 op) 5 5 

- Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 1 (5 op) p * 
- Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 2 (5 op) s  

5  
5 

   
 

Pedagogiset perusteet (10 op) 5 5 

- Opetussuunnitelmatyö 1 (5 op) p * 5  

- Opetussuunnitelmatyö 2 (5 op) s *   5 

   

   

   

Tutkimaan oppiminen (68 op) 18 50 

- Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, p 5  

- Tutkimusmenetelmät 1, a 5  

- Tutkimusmenetelmät 2, s 
Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 tai Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 

 5 

- Menetelmätarjotin, s  5 

- Kandidaatin tutkielma, a 8  

- Pro gradu –tutkielma, s  40 

Opettamaan oppiminen (20 op) 12 8 

- Monialainen harjoittelu 1, a, * 3  

- Monialainen harjoittelu 2, a, * 9  

- Maisteriharjoittelu, s, *  8 

 
 

 

KULTTUURIS-YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET 

Pedagogikens kulturella grunder 
Cultural bases of education 

 
Laajuus: 10 op 
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Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, 5 op 

Uppfostringens sociala, historiska och filosofiska grunder 
Social, historical and philosophical foundations of education 

 
Weboodin tunniste: 6206204, 62062045 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille kasvatuspsykologia pääaineena. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja 
arvosidonnaista yhteiskuntasidosta. 

 tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita. 

 perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin. 
 osaa arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvia ristiriitaisia vaateita, kohdata yhteiskunnan 

muutosvaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseksi. 
 
Sisältö: 

 Käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset 
keskeiset muutokset. 

 Tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja 
jatkuvuuteen. 

 Perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin. 
 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY 
oppimateriaalit. 

 Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä. 

 Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos. 

 Ryhmissä käsiteltävät kolme artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli) Artikkelit ovat suomenkielisiä 
referee-artikkeleita. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet ilmoitetaan kurssin alkaessa. 

 
 
Suoritustavat: 
Luentokurssi ja kirjallinen tentti sekä ryhmäopetusta, johon liittyy kirjallisia ennakkotehtäviä. Kirjalliset 
ennakkotehtävät ovat ryhmäopetuksessa käsiteltävistä artikkeleista kirjoitettavia kommentaareja, jotka 
toimitetaan ohjaajalle kolme päivää ennen seminaaria. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet 
ilmoitetaan kurssin alkaessa. 
 
Arviointi: 
Luento-osuuden ja kirjallisuuden kuulustelu tai niitä vastaava essee-suoritus arvioidaan asteikolla 0–5. 
Ryhmäopetukseen osallistuminen on pakollista, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kommentaarit 
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
 
 

Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen, 5 op 

Att mötä specificitet och mångvald  
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Education for Diversities 
 
Weboodin tunniste: 6206205 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille kasvatuspsykologia pääaineena. 
 
Osaamistavoitteet: 
Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen opetus- ja kasvatustilanteissa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija 

 ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen periaatteet ja merkityksen. 

 ymmärtää inkluusion vaikutuksen opettajan työhön, pedagogisiin valintoihin ja viestintään. 

 ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksen opetuksessa ja kasvatuksessa. 

 tunnistaa oppilaiden erilaisia tarpeita ja kykenee järjestämään opetustaan niiden suunnassa. 

 osaa tunnistaa mielenterveyden häiriöihin viittaavaa käyttäytymistä ja reagoida siihen 
tarkoituksenmukaisella toiminnalla. 

 ymmärtää identiteetin monikerroksellisuuden ja kontekstin vaikutuksen identiteetin rakentumisessa. 

 ymmärtää, että ihmistä ei voi määrittää ainoastaan viiteryhmänsä perusteella. 

 kykenee havaitsemaan syrjäyttävän käyttäytymisen ja toimimaan sen ehkäisemiseksi. 

 ymmärtää yhteistoiminnan ja monialaisen yhteistyön merkityksen. 
 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja. 

 monikulttuurisuuskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, lainsäädäntöä ja asetuksia. 

 sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista kasvatuksessa ja opetuksessa. 

 syrjäyttämisen ja rasismin muotoja sekä keinoja syrjäyttämisen ja rasismin ennalta ehkäisemiseksi. 

 identiteetin ja minäkuvan rakentumisen monimutkaisuutta suhteessa aikaan, paikkaan ja tilaan. 

 opettajan, oppilaiden, kollegoiden ja vanhempien välisiä kohtaamisia. 

 erityispedagogiikan peruskäsitteitä. 

 perusopetuksen lakisääteisiä tukimuotoja ja pedagogisia asiakirjoja. 

 oppilashuoltotyöryhmän työtä. 

 oppimisvaikeuksien tunnistamista. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Tentitään yksi teos kummastakin seuraavista (A ja B) 
 
A. Erityispedagogiikka: 

 Saloviita, T. (2007). Työrauha luokkaan. Jyväskylä: PS-kustannus. 
TAI 

 Takala, M. (2015). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Helsinki: Gaudeamus. 
 
B. Monikulttuurisuuskasvatus: 

 Paavola, H., & Talib, M-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-
kustannus. 

TAI 

 Rastas, A., Huttunen, O., & Löytty, O. (2005). Suomalainen vieraskirja: kuinka käsitellä 
monikulttuurisuutta? Tampere: Vastapaino. 
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Ryhmätyöskentelyn tukena käytettävä oheiskirjallisuus: 

 Arvonen, A., Katva, L., & Nurminen, A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. 
Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Cantell, H. (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus – pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. 
Jyväskylä: PS- kustannus. 

 Cantell, H. (2011). Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

 Kalliala, M. (2010). Kato mua. Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus. 

 Suortamo, M., Tainio, L., Ikävalko, E., Palmu, T., & Tani, S. (toim.) (2010). Sukupuoli ja tasa-arvo 
koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 
Suoritustavat: 
Luennot, kurssikirjallisuus, OTR-työskentely. 
 
Arviointi: 
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu ryhmissä suoritettavan esseemuotoisen tehtävän arvosanan sekä 
yksilötentin arvosanan keskiarvon perusteella arviointiasteikolla 0-5. Ryhmätehtävä ohjeistetaan 
ensimmäisellä luennolla. 

PSYKOLOGISET PERUSTEET: KASVATUS- JA KEHITYSPSYKOLOGIA 

Pedagogikens psykologiska grunder  
Psychological bases of education 

 
Laajuus: 22 op 
 
Psykologiset perusteet -jatkumossa tarkastellaan oppimista, kasvua ja kehitystä. Jatkumon aikana 
syvennytään lapsen kasvun ja kehityksen vaiheisiin ja haasteisiin sekä opitaan soveltamaan 
kasvatuspsykologista teoriatietoa kasvatuksen ja oppimisen tilannekohtaisiin haasteisiin. Oppimista 
tarkastellaan sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä prosessina. Jatkumossa perehdytään tutkivan oppimisen 
ja ilmiölähtöisen opiskelun prosessien toteutukseen kouluopetuksessa sekä erilaisten oppimisympäristöjen 
suunnitteluun ja arviointiin. 
  
Opintojaksot: 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan, 5 op 
Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi, 5 op 
Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 1, 5 op 
Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 2, 7 op 

 

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan, 5 op  

Utvecklings- och inlärningspsykologi 
Psychology of development and learning 

 

Weboodin tunniste: 62062041  
 
Tyyppi: Perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 

Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille. 



 13 

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla  

 on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista 

 on perustiedot kehityksestä biologisesti, psykologisesti ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina. 

 on perustiedot aivojen, vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta. 

 osaa käyttää aktivoivia työtapoja suuressa ryhmässä. 

 osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa. 

 osaa toimia rakentavammin vuorovaikutustilanteissa. 

 osaa reflektoida omaa toimintaansa psykologisen tiedon avulla. 
 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään:  
 

 oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta. 

 oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen 
viitekehyksessä.   

 aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöitä. 

 kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina. 

 sosiokulttuurista ja pedagogista näkemystä varhaiskasvatuksessa, koulussa, informaalissa 
oppimisessa ja opiskelussa. 

 opettajan omaa oppimista ja kehittymistä sekä luokkahuonevuorovaikutusta. 

 oivaltavaa oppimista sekä aktivoivia ja tutkivia työtapoja. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. 

 Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, 
vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan. 
 

Täydentävänä oheislukemistona: 

 Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri 
oppimisen sytyttäjinä. Helsinki; Porvoo: WSOY. 

 
Suoritustavat: 
Aktivoiva luentokurssi, johon integroidaan ryhmäharjoituksia sekä verkko-oppimista.  
 
Arviointi: 
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu aktivoivien tehtävien sekä tapauspohjaisen verkkotentin 

arvosanan perusteella arviointiasteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan kurssin tiedon soveltamista ja 

käsitteellistämistä. Opiskelijan tulee käyttää kurssin tietoja hyväkseen, kun hän ratkaisee tentissä esitettyjä 

haasteita ja kysymyksiä. Hän pohtii myös kurssilla oppimiaan tärkeimpiä asioita kurssitehtävien pohjalta. 

Arvostelussa palkitaan opiskelijan omien oivalluksien syntymistä. 

Lisätiedot: Kurssi suunnitellaan kasvatuspsykologian aineryhmän sekä varhaiskasvatuksen aineryhmän 

yhteistyönä. 

 

Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi, 5 op 

Fortsättningskurs i pedagogisk psychology och utveclingspsykologi 
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Advanced course in educational and developmental psychology  
 
Weboodin tunniste: 6007202 
 
Tyyppi: Syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 

Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille. 

Edeltävät opinnot:   
Ennen tämän opintojakson suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut opintojakson 
”Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan”.  
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
 

• kykenee tunnistamaan myönteisesti etenevän tai haavoittuvan kehityksen erilaisia 
ilmenemismuotoja käyttäytymisessä ja oppimisessa. 

• ymmärtää mielen rakentumisen lainalaisuudet  ja riippuvuuden sekä kulttuurisista, sosiaalisista että 
biologisista tekijöistä.  

• ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsen eri ikäkausina.  

• ymmärtää oppimisen vuorovaikutteisena ja jatkuvasti etenevänä prosessina.  

• osaa soveltaa ja kasvatus- ja kehityspsykologista tietoa työssään. 

• ymmärtää vahvuuksien psykologiaa ja voimavarakeskeistä näkökulmaa. 

• on tutustunut innovatiivisiin oppimismenetelmiin ja tapauspohjaiseen oppimiseen sekä osaa 
työskennellä tapauspohjaisesti. 
 

Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään  

• ihmisen kehityksen perusperiaatteita. 

• keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta. 

• luovuuden ja kriittisen ajattelun edistämistä. 

• leikillisyyden, ilon ja yhteistoiminnan merkitystä oppimisessa.  

• tutkivaa ja prosessipainotteista oppimista.  

• innovatiivisia oppimismenetelmiä 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen L. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja motivaatio 
oppimisen sytyttäjinä. Helsinki; Porvoo: WSOY (tai uudempi laitos) 

 Hari, R., Järvinen, J., Lonka, K., Peräkylä, A., Pyysiäinen, I., Salenius, S., Sams, M., & Ylikoski, P. 
(2015). Ihmisen mieli. Helsinki: Gaudeamus; Tallinna: Printon Trükikoda. 

 Lisäksi ajankohtaisia artikkeleita sekä yle.fi/oppiminen -materiaaleja. 
 
Suoritustavat: 
Luennot, luentoihin liittyvät oppimistehtävät ja tapauspohjainen työskentely ryhmissä. 
 
Arviointi: 
Arviointi pohjautuu oppimistehtäviin ja ryhmässä tehtyyn tuotokseen. 
Arviointiasteikko on 0-5.  
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KP1, Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 1, 5 op  

Pedagogisk psykologi 1  
Educational Psychology 1  

 
Weboodin tunniste: 61225 
 
Tyyppi: Aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut kurssin Johdatus 
kasvatus- ja kehityspsykologiaan. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä tekijöitä koulukontekstissa 

 ymmärtää oppimista teoreettisena ilmiönä 

 osaa havainnoida oppimisympäristöjä lapsen näkökulmasta. 

 
Sisältö:  
Opintojaksossa  

 syvennetään Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan -kurssilla opittua tietoa oppimisesta, 

kasvusta ja kehityksestä 

 perehdytään oppimisen teorioihin 

 havainnoidaan oppimisympäristöä lapsen näkökulmasta 

 tarkastellaan esi- ja alkuopetuksen kasvatuspsykologisia kysymyksiä. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt: sosiokulttuurinen näkökulma. (Luvut 1-6). Helsinki: WSOY.  

 Rogoff, B. (2003). Cultural nature of human development. (Luvut 1, 2 ja 7). Oxford; New York: Oxford 

University Press.  

 Karlsson, L. (2005). Lapset tiedon ja kulttuurin tuottajina. Teoksessa S. Hänninen, J. Karjalainen, & T. 

Lahti, T. (toim.) Toinen tieto (s. 173–194). Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus.  

 
Lisäksi yhdessä ohjaajan kanssa valitaan jokin alla olevista teoksista: 

 

 Karlsson, L. (2014). (3. uudistettu painos). Sadutus: Avain osallisuuden toimintakulttuuriin. Jyväskylä: 

PS-kustannus. 

 Kronqvist, E-L., & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku 

varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOY. 

 Lindqvist, G. (1998). Leikin mahdollisuudet. Luovaa leikkipedagogiikkaa päiväkotiin ja kouluun. 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.  
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 Rainio, A. P. (2010). Lionhearts of the Playworld. An ethnographic case study of the development of 

agency in play pedagogy. Studies in Educational Sciences 233. Helsinki: University of Helsinki, 

Institute of Behavioural Sciences.  

 Salmivalli, C. (2005). Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 
Suoritustavat: 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tutkimuksellisella otteella ryhmävetoisia projekteja. Tarkemmat 
suoritustavat päätetään kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamistavoitteiden mukaisesti. 
Kurssin aikana hyödynnetään opetusteknologiaa monipuolisesti. 
 
Arviointi: 
Kurssin ohjaaja muodostaa arviointitavat ja -perusteet keskustellen niistä yhdessä opiskelijoiden kanssa 
kurssin alussa. Arviointikriteereissä painotetaan ymmärtämistä, soveltamista ja käsitteellistämistä. 
Arviointiasteikko on 0-5. 
 
 

KP2, Kasvatuspsykologian erikoiskurssi 2, 7 op 

Pedagogisk psykologi 2 
Educational Psychology 2 

 
Weboodin tunniste: 61231 
 
Tyyppi: Syventävät opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson ydinaines on kaksiosainen: Ensimmäisenä tavoitteena on oppia jäsentämään 
kasvatuspsykologisen tutkimuksen käsitteitä ja tutkimuskohteita historiallisesti ja eri viitekehysten kautta 
kriittisesti. Toisena tavoitteena on oppia soveltamaan tätä kasvatuspsykologista teoriatietoa erilaisiin 
kasvatuksen ja oppimisen tilannekohtaisiin haasteisiin ja käytäntöihin.  
 
Sisältö:  
Opintojaksossa  

 syvennytään kasvatuspsykologian historiaan ja keskeisiin vaikuttajiin. 

 jäsennetään kasvatuspsykologisen tutkimuksen käsitteitä ja tutkimuskohteita historiallisesti ja eri 
viitekehysten kautta. 

 syvennytään käsitteellisesti opettajan vaihtuviin rooleihin erilaisissa oppimisympäristöissä, 
erityisesti tutkivan oppimisen ja ilmiölähtöisten oppimisprosessien ohjaamisessa.  

 perehdytään arviointiin liittyviin prosesseihin. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge (Mass): Harvard University Press. 

 Vygotsky, L. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. 
(Introduction ja luku 6).  Cambridge (Mass): Harvard University Press.  

 Bransford, J.D. ym. (toim.) (2004). Miten opimme. Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY. 

 Mälkki, K. (2010). Building on Mezirow’s Theory of Transformative Learning: Theorizing the 
Challenges to Reflection. Journal of Transformative Education 8(1), 42-62. 
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Lisäksi yhdessä ohjaajan kanssa valitaan jokin alla olevista teoksista tai 1-2 artikkelia: 

 Aspinwall, L.G., & Staudinger, U.M. (toim.) (2006). Ihmisen vahvuuksien psykologia. Helsinki: Edita. 

 Bereiter, C. (2002). Education and mind in the knowledge age. Mahwah, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

 Daniels, H., Cole, M., & Wertsch, J.V. (2007). The Cambridge companion to Vygotsky. (soveltuvin 
osin.) Cambridge: Cambridge University Press.  

 Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia (6), 384–401. 

 Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R., & Lonka, K. (2005). Tutkiva oppiminen 
käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY. 

 Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Helsinki: WSOY. 

 Kumpulainen, K. (2002). Yhteistoiminnallinen oppiminen vertaisryhmässä: Tutkimuskatsaus. 
Kasvatus, 33 (3), 252–265. 

 Lave, J., & Wenger. E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 
Motivation, Social Development and Well-Being.  American Psychologist, 55, 68−78. 

 Salmela-Aro, K., & Nurmi, J-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian 
perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2003). Knowledge Building. In J. W. Guthrie (Ed.) Encyclopedia of 
Education. (2nd ed.) (pp. 1370-1373). New York, NY: Macmillan Reference. 

 Vygotsky, L. (1982). Ajattelu ja kieli. Espoo: Weilin + Göös. 

 Wenger, W. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 
Suoritustavat: 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tutkimuksellisella otteella ryhmävetoisia projekteja. Tarkemmat 
suoritustavat päätetään kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamistavoitteiden mukaisesti. 
Kurssin aikana hyödynnetään opetusteknologiaa monipuolisesti. 
  
Arviointi: 
Kurssin ohjaaja muodostaa arviointitavat ja -perusteet keskustellen niistä yhdessä opiskelijoiden kanssa 
kurssin alussa. Arviointikriteereissä painotetaan ymmärtämistä, soveltamista ja käsitteellistämistä. 
Arviointiasteikko on 0-5. 
 

 

YHTEISÖLLISET PERUSTEET:  

RYHMÄSSÄ TOIMIMINEN JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

Grunderna för kollaboration: Att verka i grupp of förmåga till växelverkan 
Basics for collaboration in education: Group work and social interaction skills 

 
Laajuus: 10 op 
 
Kasvatuspsykologian pääaineopinnot suoritetaan oman kotiryhmän kanssa pitkäkestoisena 
oppimisprosessina. Yhteisölliset perusteet -jatkumon tavoitteena on käynnistää ja ohjata ryhmäprosessia, 
jonka tulisi mahdollistaa jokaisen aktiivinen osallistuminen ja poistaa oppimisen esteitä ryhmässä. 
Analysoimalla oman ryhmän sekä erilaisten yhteisöjen toimintaa ja peilaamalla omia havaintoja 
tutkimuskirjallisuuteen opiskelijat rakentavat teoreettista ymmärrystä ryhmäilmiöistä, vuorovaikutuksesta 
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ja sen ohjaamisesta. Samalla he hankkivat valmiuksia oman ryhmänsä toiminnan suuntaamiseen ja 
prosessin aikana ilmenevien ongelmien ratkaisemiseen. Itsereflektion, toisilta saadun palautteen sekä 
teoreettisten työvälineiden avulla jokainen opiskelija pääsee syventämään itseymmärrystään ja 
kehittämään opettajan työssä päivittäin tarvittavia vuorovaikutustaitoja. 
  
Yhteisölliset perusteet -jatkumon alussa ohjaajien rooli toimivan, avoimen ja turvallisen ryhmäkulttuurin 
muodostamisessa on ratkaiseva. Ohjaajan tehtäviin kuuluu mm. tilanteisiin sopivien harjoitteiden 
ohjaaminen, kysymysten ja ajatusten herättäminen, keskustelun suuntaaminen, opiskelijoiden 
itseohjautuvuuden tukeminen, oppijoiden tarkkaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen, toiminnan 
käsitteellistäminen, rajojen asettaminen ja mahdollisuuksien avaaminen. Ryhmän opiskelun edetessä 
ohjaajan rooli pienenee ja opiskelijoiden itseohjautuvuus kasvaa. Ohjaaja kantaa kokonaisvastuun ryhmän 
toiminnasta tukien sitä mahdollisten ongelmien käsittelyssä ja vuorovaikutuksen vinoumien purkamisessa 
tarpeen vaatiessa myös muiden pääaineopintojaksojen aikana. 
  
Suoritettavan kirjallisuuden määrä yhteisölliset perusteet -jatkumon aikana on enintään 600 sivua. 
 
 
Opintojaksot:  
Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 1, 5 op  
Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 2, 5 op 
 

RTV1, Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 1, 5 op  

Att verka i grupp och förmåga till växelverkan 1 
Group work and social interaction skills 1 

 
Weboodin tunniste: 61223 
  
Tyyppi: Perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille.  
  
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 rohkaistuu osallistumaan ja toimimaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä. 

 osaa havainnoida ja tunnistaa ryhmäilmiöitä sekä osaa rakentaa niistä tieteellistä ymmärrystä. 

 osaa suunnata toimintaansa ryhmän ohjaamiseen ja vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisuun. 

 osaa kehittää itsetuntemustaan ja havainnoida omaa toimintaansa ryhmässä.  

 

Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään 

 oppimista mahdollistavaa avointa ja turvallista ryhmäkulttuuria. 

 ryhmän vuorovaikutusta ja käynnistynyttä ryhmäprosessia peilaten sitä tutkimuskirjallisuuteen. 

 itsetuntemusta ja oman toiminnan tiedostamista erilaisissa ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.  

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Gordon, T. (2006). Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat. (valitaan 3-4 lukua yhdessä ohjaajan kanssa) 

 Goleman, D. (2007). Sosiaalinen äly. Helsinki: Otava. (valitaan 3-4 lukua yhdessä ohjaajan kanssa) 

 



 19 

Lisäksi yhdessä ohjaajan kanssa valitaan jokin alla olevista teoksista tai 1-2 artikkelia: 
  

 Talvio, M. (2014). How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and 

utilising an instrument for the evaluation of teachers’ social and emotional learning. Doctoral 

dissertation, University of Helsinki.  Available: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0188-4 

 Jauhiainen, R., & Eskola, M. (1994). Ryhmäilmiö. Porvoo: WSOY. 

 Johnson, D.W., & Johnson, F.P. (2009). Joining together: group theory and group skills. (10th ed.) 

Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education. 

 Repo-Kaarento, S. (2007). Innostu ryhmästä - Miten ohjata oppivaa yhteisö. Helsinki: 

Kansanvalistusseura. 

 Karlsson, L., & Riihelä, M. (2004). Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen 

oppimiseen.  Helsinki: VAPK-kustannus. Saatavilla: 

http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Ajattelu_alkaa.pdf 

 Ketola, K., Knuuttila, S., Mattila, A., & Vesala, K.M. (2002). Puuttuvat viestit. Nonkommunikaatio 

inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Helsinki: Gaudeamus. 

 Humphrey, N. (2013). Social and emotional learning: A critical appraisal. Washington DC: SAGE 

Publications Limited. 

 Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional 

competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 

491–525. 

 Leroy, N., Bressoux, P., Sarrazin, P., & Trouilloud, D. (2007). Impact of teachers' implicit theories and 

perceived pressures on the establishment of an autonomy supportive climate. European Journal of 

Psychology of Education - EJPE (Instituto Superior De Psicologia Aplicada), 22(4), 529–545. 

 Eteläpelto, A., Littleton, K., Lahti, J., & Wirtanen, S. (2005). Students’ accounts of their participation 

in an intensive long-term learning community. International Journal of Educational Research, 43(3), 

183–207. 

 Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Rovio, E., Lintunen, T., & Salmi, O. (toim.) (2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellisen 

Seuran julkaisuja nro 163. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. 

 

Suoritustavat: 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tutkimuksellisella otteella ryhmävetoisia projekteja. Tarkemmat 
suoritustavat päätetään kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamistavoitteiden mukaisesti. 
Kurssin aikana hyödynnetään opetusteknologiaa monipuolisesti. 
  
Arviointi: 
Kurssin ohjaaja päättää arviointitavat ja -perusteet keskustelleen niistä yhdessä opiskelijoiden kanssa 
kurssin alussa ja aikana. Arviointikriteereissä painotetaan oman toiminnan ja ryhmän toiminnan 
reflektointia sekä valmiutta kehittää ryhmän toimintaa yhdessä muiden kanssa. Arviointiasteikko on 0-5. 
 

RTV2, Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 2, 5 op 

Att verka i grupp och förmåga till växelverkan 2 
Group work and social interaction skills 2  

 
Weboodin tunniste: 61241 
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Tyyppi: Syventävät opinnot 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut kurssin Ryhmässä 
toimiminen ja vuorovaikutustaidot 1. 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille.  
  
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää, millä tavoin vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa koulun lapsi- ja aikuisyhteisön 

oppimisympäristöihin. 

 tunnistaa ryhmän toiminnan säätelyyn vaikuttavia tekijöitä ja kykenee ryhmäprosessin ohjaamiseen. 

 osaa tarkastella ja käsitteellistää oman ryhmän prosessia ja soveltaa hankkimaansa tietoa uusissa 

ryhmissä. 

  
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään 

 ryhmäprosesseja, ryhmän dynamiikkaa, toimijuutta, aloitteellisuutta, osallistavaa ja rakentavaa 

vuorovaikutusta sekä ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa. 

 omaa ja muiden toimintaa erilaisten lapsiryhmien ohjaamisen yhteydessä koulussa. 

 kouluyhteisön vuorovaikutusta kuten kodin ja koulun yhteistyötä ja moniammatillisen työyhteisön 

dynamiikkaa. 

 opettajan ja oppilaiden hyvinvointiin ja tukeen liittyviä kysymyksiä mm. oppilashuollon 

näkökulmasta. 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, T. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., & Shriver, T. P. 

(1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: 

Association for Supervision and Curriculum Development. 

 Lisäksi yhdessä ohjaajan kanssa valitaan jokin RTV I -kirjallisuuslistan teoksista tai 2-3 artikkelia. 

 
Suoritustavat: 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tutkimuksellisella otteella ryhmävetoisia projekteja. Tarkemmat 
suoritustavat päätetään kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamistavoitteiden mukaisesti. 
Kurssin aikana hyödynnetään opetusteknologiaa monipuolisesti. 
  
Arviointi: 
Kurssin ohjaaja päättää arviointitavat ja -perusteet keskustelleen niistä yhdessä opiskelijoiden kanssa 
kurssin alussa ja aikana. Arviointikriteereissä painotetaan oman toiminnan ja ryhmän toiminnan 
reflektointia sekä valmiutta kehittää ryhmän toimintaa yhdessä muiden kanssa. Arviointiasteikko on 0-5. 
 
 

PEDAGOGISET PERUSTEET: OPETUSSUUNNITELMATYÖ 

Pedagogiska grunder: Undervisningsplanering  
Pedagogical bases of education: Learning curriculum 
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Laajuus: 10 op 
 
Pedagogiset perusteet -jatkumossa tutustutaan opetussuunnittelutyön tavoitteisiin, vaiheisiin ja 
käytäntöihin sekä opettajan ammatin eri ulottuvuuksiin ja merkitykseen yhteiskunnassa. Opiskelijalle 
kehittyy valmiuksia tarkastella perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja toimia opetussuunnitelmatyössä. 
Jatkumossa tutustutaan opetussuunnitelmateorioihin ja opetussuunnitelman kehittämisen vaiheisiin. 
Opitaan soveltamaan koulukohtaista opetussuunnitelmaa luokkahuonetyöskentelyn suunnitteluun 
erityisesti eheyttävästä ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta 
 
Opintojaksot: 
Opetussuunnitelmatyö 1, 5 op 
Opetussuunnitelmatyö 2, 5 op 
 

OPS1, Opetussuunnitelmatyö 1, 5 op  

Undervisningsplanering 1 
Learning curriculum 1 

 
Weboodin tunniste: 61226 
 
Tyyppi: Perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää opettajan ammatin eri ulottuvuuksia ja merkitystä yhteiskunnassa. 

 tuntee opetussuunnittelutyön periaatteita, reunaehtoja ja käytäntöjä. 

 pystyy kehittämään omaa opettajuuttaan ja ammatillista identiteettiään kohti aktiivista toimijuutta. 

 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 omia käsityksiä opettajuudesta peilaten niitä kirjallisuuteen. 

 opettajuuden kehittymistä, opettajan merkitystä yhteiskunnassa ja muuttuvaa opettajuutta. 

 opetussuunnittelutyön tavoitteita, vaiheita ja käytäntöjä. 

 ryhmän yhteistä opintosuunnitelmaa (ROPS). 

 teknologiaa oppimisen välineenä. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Opetushallitus. (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.  Saatavilla: 

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 

 Stenberg, K. (2011). Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Korhonen, M. (2014). Herää koulu! Helsinki: Into-kustannus. 

  
 Lisäksi yhdessä ohjaajan kanssa valitaan jokin alla olevista teoksista: 

 Keltikangas-Järvinen, L., & Mullola, S. (2014). Maailman paras koulu? Helsinki: WSOY. 
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 Sahlberg, P. (2015). Suomalaisen koulun menestystarina ja mitä muut voivat siitä oppia? Helsinki: 

Into-kustannus. 

 Sahlberg, P. (1997). Opettajana koulun muutoksessa. Porvoo: WSOY. 

 Sahlberg, P., & Sharan, S. (toim.) (2002). Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. (s. 119–136 ja 

137–154). Helsinki: WSOY.  

 Uusikylä, K., & Atjonen, P. (2000). Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.  

 Smeds, R., Krokfors, L., Ruokamo, H., & Staffans, A. (toim.) (2010). InnoSchool – Välittävä koulu. 

Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Aalto-yliopiston 

teknillinen korkeakoulu. Saatavilla: http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf 

 Vuorikoski, M., & Törmä, T. (toim.) (2004). Opettaja peilissä: katse ammatilliseen kasvuun. Helsinki: 

Kansanvalistusseura. 

 
 
 
Suoritustavat: 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tutkimuksellisella otteella ryhmävetoisia projekteja. Tarkemmat 
suoritustavat päätetään kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamistavoitteiden mukaisesti. 
Kurssin aikana hyödynnetään opetusteknologiaa monipuolisesti. 
  
Arviointi: 
Kurssin ohjaaja muodostaa arviointitavat ja -perusteet keskustellen niistä yhdessä opiskelijoiden kanssa 
kurssin alussa. Arviointikriteereissä painotetaan ymmärtämistä, soveltamista ja käsitteellistämistä. 
Arviointiasteikko on 0-5. 
 

OPS2, Opetussuunnitelmatyö 2, 5 op  

Undervisningsplanering 2  
Learning curriculum 2 

 
Weboodin tunniste: 61227 
 
Tyyppi: Syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille 
  
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja toimia 

opetussuunnitelmatyössä. 

 tuntee opetussuunnitelmateorioita ja opetussuunnitelman kehittämisen vaiheita ja tavoitteita 

luokkahuonetasolta yhteiskunnalliseen merkitykseen. 

 osaa soveltaa koulukohtaista opetussuunnitelmaa luokkahuonetyöskentelyn suunnitteluun 

erityisesti ilmiölähtöisestä ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. 

 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään 

http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf
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 koulu- ja oppilasryhmäkohtaisia opetussuunnitelmia analysoimalla niitä kurssilla valittuja aihepiirejä 

vasten. 

 koulujen opetussuunnitelmiin vaikuttavia kansallisia ja paikallisia tekijöitä. 

 opettajan ja kouluyhteisön toiminnassa implisiittisesti vaikuttavia kulttuurisesti muodostuneita 

oletuksia. 

 sukupuolinäkökulmaa ja tasa-arvon toteutumista peruskoulussa ja opettajankoulutuksessa. 

 opettajan mahdollisuuksia toimia rakentavana muutosagenttina työympäristössä. 

 opiskelijaryhmän henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS ja ROPS). 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Beane, J. A. (1997). Curriculum integration: designing the core of democratic education. New York: 

Teachers College Press. 

 Rogoff, B., Goodman Turkanis, C., & Bartlett, L. (2001). Learning together: Children and adults in a 

school community. New York: Oxford University Press. 

 
Lisäksi yhdessä ohjaajan kanssa valitaan jokin alla olevista teoksista: 

 Bonk, C.J., & Graham, C.R. (2010). The handbook of blended learning. Global perspectives, local 

designs.  San Francisco, CA: John Wiley & Sons. 

 Foshay, A. W. (2000). The curriculum: purpose, substance, practice. New York: Teachers College 

Press. 

 Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V., Hilppö, J., & Rajala, A. (2010). Oppimisen 

sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsinki: CICERO Learning, Helsingin yliopisto.  

Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/15628 

 Lehtonen, J. (toim.) (2011). Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. 

Saatavilla: https://wiki.helsinki.fi/display/TASUKO/TASUKO-hanke 

 Lindblom-Ylänne, S., & Nevgi, A. (2009). Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYPro. 

 Rainio, P. (2003). Tietotyön malli koulun kehittämisessä. Muutoksen esteet, edellytykset ja 

mahdollisuudet opettajien puheessa. Tutkimusraportteja 7. Toiminnan teorian ja kehittävän 

työntutkimuksen yksikkö. Helsinki: Helsingin yliopisto.  

 Vuorikoski, M. & Törmä, S., & Viskari, S. (2003). Opettajan vaiettu valta. Tampere: Vastapaino. 

 
Suoritustavat: 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tutkimuksellisella otteella ryhmävetoisia projekteja. Tarkemmat 
suoritustavat päätetään kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamistavoitteiden mukaisesti. 
Kurssin aikana hyödynnetään opetusteknologiaa monipuolisesti. 
  
Arviointi: 
Kurssin ohjaaja muodostaa arviointitavat ja -perusteet keskustellen niistä yhdessä opiskelijoiden kanssa 
kurssin alussa. Arviointikriteereissä painotetaan ymmärtämistä, soveltamista ja käsitteellistämistä. 
Arviointiasteikko on 0-5. 
 
 

TUTKIMAAN OPPIMINEN 68 op 

Forskningsstudier i pedagogik 
Research studies in education 

 

http://hdl.handle.net/10138/15628
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Tutkimuksen perusteet, kandidaatin opinnot 

Forskningsstudier i pedagogik, kandidat studier 
Research studies in education, bachelor studies 

 
Laajuus: 10 op  
 
Weboodin tunniste 
 
Pääaineopinnoissa harjoitellaan sekä tutkimista että opettamista. Kandidaattivaiheessa pyritään 
ymmärtämään tieteellisen tiedon merkitystä ja kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita. 
Tavoitteena on oppia tutkimuksen tekemistä, tieteellisen työskentelyn perusteita ja kasvatustieteellisen 
tutkimuksen peruskäsitteet ja näkökulmat. Opiskelija saa valmiudet aineistonhankintaan ja menetelmän 
valintaan, oppii tarkastelemaan sekä määrällistä että laadullista tutkimusta kriittisesti sekä suunnittelemaan 
ja toteuttamaan tutkimusprosessin. 
 

YHTEISET MENETELMÄOPINNOT Opettajankoulutuslaitoksella, 2016–2021 

 
Perusopinnot 

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, 5 op 

Vetenskapliga grunder i forskning om lärande och lärning 
Academic thinking in the context of education  

 
Weboodin tunniste: 62062040 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen kasvatustieteen pääaineopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 kykenee kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja 
yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun. 

 osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen. 

 ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia 
sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä. 

 ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä 
menetelmällisiä ratkaisuja. 

 kykenee akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian 
alustavaan tiedostamiseen. 

 

Sisältö: 
Opintojaksossa tarkastellaan 

 kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä. 

 kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja 
tuottamiseen liittyviä periaatteita. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
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 Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. 
Tampere: Vastapaino. 

 Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Luku II (s. 63–263). Helsinki: Tammi.  
 
Oheiskirjallisuus: 

 Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 
Luvut 1. ja 3. Helsinki: International Methelp. 

 
Suoritustavat: 
Luentokurssi 
 
Arviointi: 
Arviointi koostuu luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvasta tentistä, joka arvioidaan asteikolla 0–5. 

 
 
 
Aineopinnot 

Tutkimusmenetelmät I, 5 op 

Forskningsmetoder I 
Research methods I 

 
Weboodin tunniste: 62062042 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava Tieteellisen ajattelun perusteet 
opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op. 

 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

 lukea määrällisiä ja laadullisia tutkimusraportteja analyyttisesti ja osaa soveltaa osaamistaan. 

 laatia tutkimussuunnitelman ja valita tutkimukseensa sopivat tutkimusmenetelmät. 
 
Määrällisiä tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija 

 ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. 

 tunnistaa tilastollisiin aineistohankintamenetelmiä. 

 osaa tilastollisen kuvauksen perusteita ja mittaamista sekä tutustuu tilastollisiin 
perusanalyysimenetelmiin. 

 
Laadullisia tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija 

 ymmärtää laadullisen tutkimuksen perusteita ja tutustuu aineistonhankinta- ja analyysitapoihin. 

 osaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin perusteet. 
 

Sisältö: 
Perehdytään määrällisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin. 
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Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Määrällisten tutkimusmenetelmien osuus: 

 Komulainen, E., & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: 
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/ 

 Karma, K., & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, 
Tilastollinen päätöksenteko, (s. 65–114). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. 
Saatavilla: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/ 

 
Oheismateriaalit: 

 Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/ 

 Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS (3rd Ed.) (pp. 131–165). Dubai: Oriental press.  
 
Laadullisten tutkimusmenetelmien osuus: 

 Eskola, J., & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 5. painos. 268 s. Tampere: 
Vastapaino. 

 
Suoritustavat: 
Määrällisissä tutkimusmenetelmissä luentokurssi ja kirjallinen tentti. 
Laadullisissa tutkimusmenetelmissä luennot, harjoitukset ja kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja. 

 
Arviointi: 
Arvostelu koostuu: yleisestä tentistä, jossa tentitään sekä määrällinen että laadullinen kirjallisuus tai 
vaihtoehtoisesti määrällisten tutkimusmenetelmien tentistä ja laadullisten tutkimusmenetelmien 
oppimispäiväkirjasta. (Suoritustavasta päättää kurssin opettaja.) Laadullisten tutkimusmenetelmien 
harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista. 
Ryhmäosuus on pakollinen.  Arviointiasteikko on: yleinen asteikko 0–5. 
 
 

Kandidaatin tutkielma 8 op 

Kandidat examen 
Bachelor’s thesis  

 
Weboodin tunniste: 61199 
 
Laajuus: Kandidaatin tutkielma 6 op ja sen tekemistä tukeva seminaari 2 op 
 
Kohderyhmä: 
Kaikki opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijat 
 
Osaamistavoiteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 osaa jäsentää, hallita ja raportoida tutkimuskokonaisuuden. 

 hallitsee tutkimuskysymysten tekemisen ja ilmiöiden käsitteellistämisen. 

 hallitsee tiedonhankinnan yleiset periaatteet ja osaa tehdä menetelmällisiä valintoja erityisesti 
omaa tutkielmaa varten. 

 ymmärtää tiedon ja raportoinnin eri muotoja. 

 kykenee tutkimuskokonaisuuksien kriittiseen arviointiin. 
 
Sisältö: 

http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/
http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/
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 Laaditaan kandidaatin tutkinnon tutkielma kasvatustieteen alueelle kuuluvasta tutkimustehtävästä. 

 Harjaannutaan tiedeyhteisössä keskustelemiseen ja oman tutkimuksen käsittelemiseen prosessin 
eri vaiheissa. 

 Harjoitellaan tutkimuksen tieteellisen viitekehyksen muodostamista sekä kriittistä suhtautumista 
lähdeaineistoon. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Oheiskirjallisuus: 

 Hurtig, J., Laitinen, M., & Uljas-Rautio, K. (toim.) (2010). Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon 
perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 
Edeltävät opinnot:  
Tutkimusmenetelmät 1 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Seminaarin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa 
ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista. 

Arvioinnin perusteet kandidaatin tutkielmalle: 

Arvioinnin tukena käytetään arvostelulomaketta (https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY305856). 
Lomakkeessa on seitsemän näkökohtaa, jotka otetaan huomioon arvosanaa määriteltäessä. Lopullinen 
arvosana ei välttämättä ole osien keskiarvo. Arvostelussa otetaan huomioon muun muassa aiheen 
vaikeusaste. Jos jokin osista arvioidaan arvosanalla 0, työ ei ole valmis tarkastukseen jätettäväksi. 

 
Syventävät opinnot 

Tutkimaan oppiminen, maisterin opinnot 10 op 

Forskningsstudier i pedagogik 
Research studies in education 

 
Pääaineopinnoissa harjoitellaan sekä tutkimista että opettamista. Maisterivaiheessa perehdytään 
kasvatustieteellisen tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin, ja pyritään ymmärtämään tutkimusprosessin 
rakenteiden ja raportoinnin periaatteet. Opintojakson aikana tavoitteena on ymmärtää tutkimustiedon 
merkitys opettajan työssä sekä kyetä  itsenäisen kasvatustieteellisen tiedon tuottamiseen ja raportointiin sekä 
toimintaan omaa työtään tutkivana opettajana. 
 
Syventävissä menetelmäopinnoissa opiskelija valitsee joko Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 tai Laadulliset 
tutkimusmenetelmät 2 ja lisäksi valitaan menetelmätarjottimelta yksi valinnainen syventävä 
menetelmäopintojakso.  
 
 

Määrälliset tutkimusmenetelmät 2, 5 op  

Metodpraxis, Kvantitativa forskningsmetoder 2 
Practicing research methods, Quantitative research methods 2 

 
Weboodin tunniste: 6206209 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen syventävät opinnot 

https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY305856
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Kohderyhmä: 
Kaikki opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijat. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää määrällisen tutkimusprosessin rakenteen ja raportoinnin periaatteet. 

 ymmärtää olennaisten ei-parametristen testien käyttöä. 

 ymmärtää keskeisimpien monimuuttujamenetelmien (mm. useampisuuntainen varianssianalyysi, 
faktorianalyysi, regressioanalyysi) käyttöä. 

 
 
 
 
Sisältö: 
Opintojaksossa perehdytään erityisesti määrällisen aineiston analyysin tekemiseen liittyviin kysymyksiin. 
Opintojakson luo myös perustan ymmärtää tilastollisia monimuuttujamenetelmiä, joissa tarkoituksena on 
havaintoaineiston informaation tiivistäminen mallin avulla. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Tutkijalaitos. 4. korjattu 
laitos, e-kirja 1. painos, Luvut 8-10. Helsinki: International Methelp. 

JA 
 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). 6 th ed. (tai uudempi painos). Research methods in 

education. New York: Routledge.  

 Lisäksi opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavat artikkelit (yhteensä enintään 50 sivua). 
 
Oheiskirjallisuus: 

 Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS (3rd Ed.) (pp. 31–130). Dubai: Oriental press. 

 
Suoritustavat: 
Luennot ja harjoitukset sekä arvioitava kurssityö. 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0-5. 
 
 
TAI 
 

Laadulliset tutkimusmenetelmät 2, 5 op 

Metodpraxis, Kvalitativa forskningsmetoder 2 
Practicing research methods, Qualitative research methods 2 

 
Weboodin tunniste: 62062010 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen syventävät opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Kaikki opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijat 
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Osaamistavoitteet: 
Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää laadullisen tutkimuksen metodologiset erityispiirteet, laadullisen tutkimuksen erilaisia 
suuntauksia ja laadullisen tutkimusprosessin analyysin ja raportoinnin periaatteet. 

 osaa toteuttaa laadullisen tutkimusaineiston analyysiin ja raportointiin. 
 
Sisältö: 
Syvennytään laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja menetelmällisiin erityispiirteisiin. Opitaan 
toteuttamaan laadullinen analyysi ja raportoimaan se. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Ruusuvuori, J., Nikander, P., & Hyvärinen, M. (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Tampere: 
Vastapaino. 

 Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J.F., & Silverman D. (Eds.) (2007). Qualitative Research Practice. 
London & Thousand Oaks: SAGE. 

 Lisäksi opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavat artikkelit (yhteensä enintään 60 sivua). 

 
Suoritustavat: 
Luennot, harjoitukset ja kirjallinen lopputehtävä tai tentti. (Suoritustavasta päättää kurssin opettaja). 
 
Arviointi: 
Arviointi koostuu kirjallisesta lopputehtävästä tai tentistä.  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oman 
pro gradun menetelmällisten valintojen pohtimista, prosessin auki kirjoittamista ja menetelmäkirjallisuuteen 
perehtymistä.  Harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien 
suorittamista. Ryhmäosuus on pakollinen.  Arviointiasteikko on 0–5. 
 

Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaopinnot, 40 op 

Magister avhandling 
Master’s thesis 

 
Laajuus: 40 op (sisältää seminaarit 4 op) 
 
Weboodin tunniste: 61471 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen syventävät opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Kaikki opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijat 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 osaa hankkia ja analysoida olemassa olevaa tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. 

 suunnitella ja toteuttaa tutkimustyön.  

 osaa perustella ja arvioida tutkimusmenetelmällisiä valintoja. 

 tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa ja arvioida tuotetun tiedon soveltamismahdollisuuksia. 

 on laatinut maisterin tutkintoon kuuluvan tieteellisen tutkielman. 

 
Sisältö: 

 Opiskelija laatii itsenäisesti ohjatun tutkielman kasvatustieteen alueelta ja tuottaa tutkimuksestaan 
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tieteellisen tutkimusraportin. Tutkielma voi liittyä aiheeltaan laajempaan tutkimusprojektiin. 

 
Edeltävät opinnot: 

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 

Tutkimusmenetelmät 1 
Tutkimusmenetelmät 2 
Kandidaatintutkielma 

 
Arviointi: 
Hyväksytty Pro gradu -tutkielma arvioidaan arvosana-asteikolla approbatur – laudatur. Seminaarien 
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää 
suorittamista. 
 
Oheiskirjallisuus: 

 Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Kappale III (s. 237 – 464) 19. uud. p. 

Helsinki: Tammi. 

 
Lisätiedot: 
Opintojaksoon liittyy Learn-palautekyselyyn vastaaminen. Lisätietoja Learn:sta >> (linkki Learn:n sivuille: 
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/). 
 
 

Syventävien opintojen menetelmätarjotin, 5 op 

Avancerat forskning metoder från metod bricka 
Advanced research methods from the method platter 

 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 on perehtynyt tutkimuksensa tai kiinnostuksensa kannalta olennaisiin tutkimusmenetelmiin. 

 syventää tietämystään erilaisista omaan tutkimusaihepiiriin kuuluvista tutkimusmenetelmistä. 

 syventää tieteellistä luku- ja raportointitaitoaan. 

Sisältö: 

 Perehdytään tiettyyn tutkimusmenetelmään ja sen käyttöön omassa tutkimuksessa. 

 Tutustutaan kyseisellä menetelmällä tehtyihin tutkimuksiin. 
 
Menetelmätarjottimella on sekä laadullisia että määrällisiä opintokokonaisuuksia. Tavoitteena on, että 
opiskelija syventää opintokokonaisuuden avulla menetelmätietoaan valitsemastaan aiheesta. Oma aineisto 
on monella jaksolla välttämätön.   
 
Opiskelija valitsee menetelmäopintoja laitoksen tarjottimelta viiden opintopisteen verran eli yhden 
opintojakson:  
 

 Mixed methods – Monimenetelmäisen tutkimuksen metodologia kasvatustieteessä 

 Narratiivinen tutkimus ja tapaustutkimus 

 Atlas.ti .-ohjelma kvalitatiivisen tutkimusaineiston analyysissa  

 Monimuuttujamenetelmät  

 Visuaaliset tutkimusmenetelmät  

 Lapsuudentutkimus ja lapsinäkökulma  – tutkimuslähtökohtia, metodeja, metodologiaa ja käytäntöä  

http://blogs.helsinki.fi/learn-support/
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 Oppimisen tutkimus  
 

 

OPETTAMAAN OPPIMINEN 

Praktikum 
Practicum 

 
Laajuus: 20 op 
 
Harjoittelut ovat opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyviä opintoja, joiden tarkoituksena on kehittää ja 
syventää opiskelijan ammatillista kasvua sekä ymmärrystä opetuksen arvopohjasta ja opetussuunnitelmista. 
Tämä tapahtuu harjoittelemalla opettajan työnkuvaan liittyvien erilaisten tehtävien hoitoa ja havainnoimalla 
ohjatusti oppilaita sekä opetus-opiskelu-oppimisprosessia. Harjoitteluissa teoria ja käytäntö ovat 
vuorovaikutuksessa: kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian ja monialaisten opintojen teoria-ainesta 
sovelletaan käytäntöön ja käytäntöä käsitteellistetään. Opiskelijan oman käyttöteorian ja hänen pedagogisen 
ajattelunsa kehittymistä tuetaan sekä yhteisöllisin että yksilöllisin työtavoin. Harjoittelut ovat ohjattuja ja ne 
etenevät teoriaopintojen tahdissa siten, että opiskelijan itseohjautuvuutta pyritään vaiheittain lisäämään. 
Perus- ja aineopintovaiheessa perehdytään koulumaailmaan ja oppimisympäristöihin ja vuorovaikutuksen 
rakentamiseen. Siitä edetään oppiainejakoisen ja eheyttävän opetuksen kautta kohti kokonaisvaltaista 
opettajuutta. Ohjattuja harjoitteluja ei voi korvata työkokemuksella. 

 

Monialainen harjoittelu 1, 3 op  

Biämnes praktikum 1 
Minor subject practicum 1 

 
Weboodin tunniste: 61495 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen/kasvatuspsykologian aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille.  
 
Ajoitus: 
Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna. 
 
Edeltävät opinnot:  

Didaktiikka (kasvatustiede)/OPS 1 (kasvatuspsykologia) 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 
Oppilaantuntemus (kt) /Kasvatuspsykologia 1 (kp) 
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 
Suomen kieli koulussa 
Lastenkirjallisuus koulussa aloitettuna 
Draamakasvatus aloitettuna  

 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää oppilaan näkökulmaa ja luokan vuorovaikutusta sekä tuntee käytännön koulutyötä.  

 tuntee äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisen prosesseja, menetelmiä ja ympäristöjä. 

 tuntee draamallisia menetelmiä ja kykenee soveltamaan niitä opetuksessa. 
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 osaa asettaa opetuskokonaisuudelle tavoitteita, toteuttaa ja arvioida niitä ja ymmärtää, mitä tietoja 
ja taitoja opetettava kokonaisuus edellyttää. 

 ymmärtää tiedonalalähtöisen eheyttämisen tai ilmiölähtöisen oppimisen perusteita.  

 tunnistaa ohjatusti erilaisia oppijoita ja tuntee erilaisia tuen muotoja. 

 osaa toimia yhteisopettajana ja tehdä yhteistyötä käytännön koulutyössä. 
 
 

Sisältö:  

 Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuskokonaisuus, jossa 
käytetään monipuolisia työtapoja. 

 Sovelletaan draamallisia menetelmiä opetuksessa. 

 Toteutetaan joko tiedonalalähtöinen tai ilmiölähtöinen opetuskokonaisuus, joka nojaa äidinkielen ja 
kirjallisuuden sekä draaman sisältöihin ja taitoihin. 

 Rakennetaan toiminta luokassa pääaineopinnoissa saavutetun luokan- ja oppilaantuntemuksen 
pohjalle. Erityisesti kiinnitetään huomiota lapsen toimintaan yhteisön jäsenenä ja 
kokonaisvaltaisena oppijana. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Koulun opetussuunnitelman yleinen osa 

 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelma soveltuvin osin 

 Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Luku I (Opettajaksi 

kasvaminen). Studia Pædagogica 33. Helsinki: Helsingin yliopisto. Saatavilla: 

http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/ 

 
Oheiskirjallisuus: 

 Gordon. T. (2006). Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat.  

 Toivanen, T. (2007). Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 

 
Suoritustavat: 
Ohjattu harjoittelu.  
 
Arviointi: 
Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Harjoittelua on täydennettävä, 
mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti. 
Merkinnän harjoittelun suorittamisesta antaa opettajankoulutuslaitoksen harjoitteluohjaaja. 
 

Monialainen harjoittelu 2, 9 op 

Biämnes praktikum 2 
Minor subject practicum 2 

 
Weboodin tunniste: 61490 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen/kasvatuspsykologian aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille.  
 
Ajoitus: 
Opintojakso suoritetaan kolmantena opintovuonna. 
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Edeltävät opinnot: 

Monialainen harjoittelu 1 
Ainedidaktiikan opinnot 
 

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää eri tiedonalojen lähtökohtia tehdessään oppiainekohtaisia didaktisia ratkaisuja.  

 osaa käyttää erilaisia oppimisympäristöjä ja osaa liittää kasvatus- ja opetustyöhönsä monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia. 

 osaa toteuttaa yhteistyössä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

 osaa asettaa opetuskokonaisuudelle tavoitteita, toteuttaa ja arvioida niitä ja ymmärtää, mitä tietoja 
ja taitoja opetettava kokonaisuus edellyttää. 

 tunnistaa erilaisia oppijoita ja tuntee erilaisia tuen muotoja. 

 osaa toimia yhteisopettajana.  

 Kasvatuspsykologian pääaineopiskelija osaa toteuttaa yhteistyössä ilmiölähtöisen 

opetuskokonaisuuden.  

 
Sisältö:  

 Harjoitellaan opettamista sekä itsenäisesti että yhteistyötä tehden käyttäen monipuolisia työtapoja 

ja havainnollistamisvälineitä.  

 Pohditaan sekä omaa opettajuutta että opetusta suhteessa opetussuunnitelmaan, eri tiedonalojen 

lähtökohtiin, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja omiin harjoittelutavoitteisiin. 

 Kasvatustieteen opiskelijoilla on mahdollisuus eheyttää opetusta tiedonalalähtöisesti tai 

ilmiölähtöisesti. 

 Kasvatuspsykologian opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa oppiaineita yhdistävä ilmiölähtöinen 

kokonaisuus. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Koulun opetussuunnitelma harjoiteltavien oppiaineiden osalta. 

 Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Luku II (Ohjauksen teoriaa ja 

käytäntöä). Studia Pædagogica 33. Helsinki: Helsingin yliopisto.  Saatavilla: 

http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/  

 
Oheiskirjallisuus: 

 Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R., & Lonka, K. (2005). Tutkiva oppiminen 

käytännössä: Matkaopas opettajille.  Helsinki: WSOY. 

 Cantell, H. (toim.)(2015). Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-

kustannus.  

 
Suoritustavat: 
Ohjattu harjoittelu, kirjallinen harjoitteluraportti. 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Harjoittelua on täydennettävä, 
mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.  
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Lisätiedot: 
Opintojaksoon liittyy Learn-palautekyselyyn vastaaminen. Lisätietoja Learn:sta >> (linkki Learn:n sivuille: 
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/). 
 

Maisteriharjoittelu, 8 op 

Magister praktikum  
Master practicum 

 
Weboodin tunniste: 61494 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen/kasvatuspsykologian syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille.  
 
Ajoitus: 
Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuonna. 
 
Edeltävät opinnot: 

Monialainen harjoittelu 2 
 
Lisäksi suositellaan suoritettavaksi ennen maisteriharjoittelua: 

Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen 
Esi- ja alkuopetus ja jatkumo perusopetuksessa (kt) 
Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka (kt) 
Opetussuunnitelmateoria (kt) 
Pedagoginen tietäminen ja oman käyttöteorian rakentaminen (kt)/OPS 2 (kp) 
 

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kokonaisten koulupäivien opetustyötä ja luokan toimintaa. 

 ymmärtää luokanopettajan ammatin eettistä luonnetta sekä kasvatus- ja opetustyön 

monimuotoisuutta ja yhteiskunnallista merkitystä. 

 ymmärtää koulun merkityksen osana paikallisyhteisöä. 

 ymmärtää koulun johtamis-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumina sekä oppivana organisaationa. 

 osaa jäsentää omaa opettajuuttaan teorian ja käytännön avulla sekä osaa toimia yhteisopettajana. 

 tunnistaa erilaisia oppijoita ja tuntee erilaiset tuen muodot.  

 
Sisältö:  

 Vastataan kokonaisten koulupäivien opetustyöstä ja luokan toiminnasta sekä itsenäisesti että parin 

kanssa. 

 Havainnoidaan ja reflektoidaan kokonaisvaltaisesti kouluyhteisöä ja sen yhteistyötahoja. 

 Opitaan tekemään perusteltuja pedagogisia ratkaisuja ja etsimään uusia kehittymis- ja 

kehittämishaasteita. 

 Harjoitellaan moniammatillista ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. 

 Loppuraportissa pohditaan ja analysoidaan omaa opetusta, opettajuutta ja koulutyötä suhteessa 

opetussuunnitelmaan, omiin harjoittelutavoitteisiin ja kirjallisuuteen. 

 

http://blogs.helsinki.fi/learn-support/
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Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Artikkeleita opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovitulla tavalla. Ajankohtainen artikkeli tai kaksi 

katsaustyyppistä tekstiä. 

 Koulun opetussuunnitelma 

 Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Luku III (Opettajuuteen 

kasvun välineitä). Studia Pædagogica 33. Helsingin yliopisto: Helsinki. Saatavilla: 

http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/ 

 
Suoritustavat: 
Ohjattu harjoittelu, kirjallinen harjoitteluraportti. 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Harjoittelua on täydennettävä, 
mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti. 
Merkinnän harjoittelun suorittamisesta antaa opettajankoulutuslaitoksen harjoitteluohjaaja. 

 

POM AINEDIDAKTIIKAN OPINNOT (PERUSKOULUSSA OPETETTAVIEN AINEIDEN 
JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT)  

Ämnesdidaktik  
Studies in subject education 

 

Laajuus: 60 op 
 

Tyyppi: Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  

Opintokokonaisuus on pakollinen sivuaine luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Opintokokonaisuuden voivat suorittaa myös sivuaineopinto-oikeuden saaneet perustutkinto-opiskelijat ja 
erillisen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat. 
 
Osaamistavoitteet: 

 
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalla on ammatillisia valmiuksia perusopetuksen 
oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen.  
 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija  

 ymmärtää eri oppiaineiden taustalla olevien tiedonalojen erityispiirteitä ja niiden merkitystä 

oppilaan maailmankuvan rakentumisessa. 

 ymmärtää tiedonalan sisältöjen, tiedonmuodostuksen erilaisten käytänteiden ja kouluopetuksen 

yhteyksiä. 

 osaa käyttää erilaisia opetuksen työtapoja oppiaineiden opetuksessa. 

 osaa suunnitella ja toteuttaa yhdessä muiden kanssa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

 osaa arvioida oppilaiden oppimista ja omaa opetustaan sekä tuntee oppimisen arvioinnin keinoja. 

 osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa sekä on valmis kehittämään 

opetusteknologisia valmiuksiaan. 

 osaa pohtia tiedonalakohtaisia eettisiä kysymyksiä ja toimia opettajan ammatin etiikan mukaisesti.  

 hallitsee erilaisia tapoja edistää kestävää elämäntapaa oppiaineiden opetuksessa.  

 osaa tunnistaa omia aineenhallintaan ja oppiaineiden opettamiseen liittyviä vahvuuksiaan, ja 
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kykenee kehittämään itseään ammatillisesti koulussa opetettavien aineiden opettajana. 

 Oppii hahmottamaan osaamisen tavoitteita laaja-alaisesti. 

 
Arviointi: 
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna 
keskiarvona. 
 
Sisältö:  
Opintokokonaisuuden ydinaines on koulussa opetettavien aineiden ainedidaktiset perustiedot ja -taidot. 
Kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat suorittavat opetusohjelmassa määriteltävällä tavalla 3-4 
opintojaksoa ilmiölähtöisinä oppimiskokonaisuuksina. Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan opintojaksot 
ja Matematiikan didaktiikka eivät sisälly ilmiölähtöisiin opintoihin.  Opiskelija suorittaa pakollisena joko 
opintojakson POM 6.1 Katsomusaineiden, erityisesti ev.lut. uskonnon didaktiikka tai POM 6.2. 
Katsomusaineiden, erityisesti elämänkatsomustiedon didaktiikka. 
 
Lisätiedot: 
Tärkeää! Uskonnonvapauslain hengen mukaisesti opiskelijalla on oikeus valita, onko kelpoinen opettamaan 
uskontoa. Vain suorittamalla opintojakson POM 6.1 on kelpoinen opettamaan uskontoa perusopetuksen 
luokilla 1–6. Opiskelija voi opiskella molempia katsomusaineita suorittamalla vapaasti valittavina opintoina 
kurssin Johdatus elämänkatsomustietoon tai suorittamalla elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot. 
 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka, 8op 

Didaktik i modersmålet (finska) och litteratur 
Mother tongue (Finnish) and literature education  

Suomen kieli koulussa, 5op 

Finska i skolan 
Finnish language education 

 
Weboodin tunniste: 614042 
 
Tyyppi: Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen osa luokanopettajan koulutuksen monialaisia opintoja. 
 
Ajoitus: 
Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. 
 
Osaamistavoitteet: 
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 ymmärtää kielikasvatuksen tavoitteet monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. 

 hahmottaa suomea toisena kielenä käyttävän oppilaan kokonaiskielitaidon kokonaisuutta. 

 hallitsee erilaisia tekstien tuottamisen opetusmenetelmiä ja osaa tukea myönteisen kirjoittajakuvan 
muodostumista. 

 osaa ohjata oppilasta kielen ja sen variaation tutkimiseen ja tarkasteluun sekä kielestä puhumisen 
käsitteiden käyttöön. 

 ymmärtää mielipiteen esittämisen ja perustelun merkityksen kokonaiskielitaidon kehitykselle. 

 tuntee lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen erityispiirteet ja osaa käyttää eri menetelmiä 



 37 

peruslukutaidon alkuopetuksessa. 
Sisältö:  
Opintojaksossa  

 käsitellään kielellistä tietoisuutta ja kielitietoisuutta oppilaan näkökulmasta. 

 opetellaan havainnoimaan suomea toisena kielenä käyttävän oppilaan kielitaidon karttumista. 

 tutustutaan tekstien tuottamiseen menetelmiin ja erilaisiin tekstien arviointi- ja 
palautteenantotapoihin. 

 opetellaan laatimaan kielen ja sen variaation tutkimiseen ja tarkasteluun soveltuvaa 
opetusmateriaalia. 

 harjoitellaan kurssikirjallisuuden käsitteiden aktiivista käyttämistä ja soveltamista omissa suullisissa 
ja kirjallisissa teksteissä. 

 perehdytään ilmaisu-, vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja sujuvoittaviin perusteluharjoituksiin. 

 käsitellään peruslukutaidon oppimisen perusteita ja tutustutaan keskeisiin lukemaan oppimisen 
menetelmiin. 

 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Grünthal, S., & Pentikäinen, J. (toim.) (2006). Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja 
kirjallisuus (soveltuvin osin, esim. s. 60–144). Helsinki: Otava.  

 Lerkkanen, M-K. (2006). Lukemaan oppiminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY. 

 Myllyntausta, S., & Routarinne, S. (2013). Sanahanat auki. Ideoita ja innostusta kirjoittamiseen 
(soveltuvin osin, esim. s. 13–40). Jyväskylä: PS-kustannus.  

 Alho, I., & Kauppinen, A. (2008). Käyttökielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

 Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H., & Kuukka, I. (2006). Saako olla suomea? Opas suomi toisena 
kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. 

 
Oheiskirjallisuus: 

 Kulju, P. (2013). Oppilaiden vertaispalaute kirjoitelmista verkossa. Teoksessa M. Kauppinen, M. 
Rautiainen, & M. Tarnanen (toim.) Rajaton tulevaisuus. Kohti kokonaisvaltaista oppimista. 
Ainedidaktisia tutkimuksia 8. (s. 97–111). Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153212  

 Tainio, L., & Routarinne, S. (2012). Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu: 
luokanopettajaopiskelijat lausetta hahmottamassa. Teoksessa P. Atjonen (toim.) Oppiminen ajassa – 
kasvatus tulevaisuuteen (s. 249–263). Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.  

 
Suoritustavat: 
Kirjallinen tentti, luentokurssi, harjoitustyö ja ryhmätyö tai vastuuopettajan vuosittain vahvistama muu 
suoritustapa. 
 
Arviointi: 
Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä ja ryhmätyöstä. 
Arviointiasteikko on 0–5. 
 

Lastenkirjallisuus koulussa, 3op 

Barnlitteratur i skolan 
Children's literature in education 

 
Weboodin tunniste: 614052 
 
Tyyppi: Aineopinnot  
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Kohderyhmä:  

Opintojakso on pakollinen osa luokanopettajan koulutuksen monialaisia opintoja. 
 
Ajoitus: 

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. 
 
Osaamistavoitteet: 
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 ymmärtää kirjallisuuden ja kansanperinteen merkityksen yksilön kannalta ja osana yhteisöllistä 
monikulttuurisuutta. 

 tuntee kirjallisuuden merkityksen niin taiteenlajina kuin oppimisen kohteena ja välineenä. 

 tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaa ja nykyisyyttä ja osaa ohjata sen lukemiseen 
innostavasti ja yksilöllisesti. 

 kykenee ohjaamaan erilaisten lukemisen tapojen käyttöä. 
 
 
Sisältö: 
Opintojaksossa 

 luetaan ja käsitellään lasten- ja nuortenkirjallisuutta: runoja, satuja, kuvakirjoja, lasten- ja 
nuortenkirjoja, sarjakuvia ja tietokirjoja. 

 tutustutaan erilaisiin keinoihin lähestyä ja käyttää kirjallisuutta koulussa sekä suunnitellaan ja 
harjoitellaan tapoja luoda myönteisiä lukukokemuksia ja -elämyksiä. 

 pohditaan erilaisten ja eritaitoisten lukijoiden tarpeita ja toiveita sekä etsitään keinoja vastata 
niihin. 

 ohjataan kirjallisuuden hyödyntämiseen omien luovien tekstien ja esitysten tuottamisessa sekä 
tiedonhaussa. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
 
Kaunokirjallisuus: 
Lasten- ja nuortenkirjallisuutta 3–5 teosta vastuuopettajan harkinnan mukaan. 
 
Teoriakirjallisuus: 

 Grünthal, S., & Pentikäinen, J. (toim.) (2006). Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus 
(osin, esim. s. 166–200 ja 216–237). Helsinki: Otava.  

 Huhtala, L. ym. (toim.) (2003). Pieni suuri maailma. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia (osin, 
esim. s. 12–46, 90–136, 158–176, 196–294). Helsinki: Tammi. 

 Leino, P. (2002). Tukea opettajan omalle opetussuunnitelmalle. Teoksessa I. Herlin ym. (toim.) 
Äidinkielen merkitykset (s. 353–369). Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. 

 Linna, H. (toim.) (2004). Luokat lukemaan! (osin, esim. s. 19–35, 65–78). Helsinki: Tammi.  

 Rastas, A. (toim.) (2013). Kaikille lapsille: lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa 
maailmassa. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. 

 
Oheiskirjallisuus: 
Ajankohtaisia artikkeleita opintojakson vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan. 
 
Suoritustapa: 
Kirjallinen työ, johon kuuluu osana lasten- tai nuortenkirjallisuuteen pohjautuva sovellus. 
 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi perustuu kirjalliseen työhön sovellusosioineen. 
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Matematiikan didaktiikka, 7op 

Matematik didaktik 
Mathematics education 

 
Weboodin tunniste: 61555 
 
Tyyppi: Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
Ajoitus:  
Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on 1. opintovuosi. 
 

Osaamistavoitteet:  
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 ymmärtää matematiikan oppimisen hierarkkisen rakenteen.  

 ymmärtää matematiikan osaamisen merkityksen lapsen itsetunnon keskeisenä kehittäjänä.  

 tietää, että on tärkeää herättää oppilaiden kiinnostusta matematiikkaan tieteenalana.  

 kykenee suunnittelemaan eri oppiaineita eheyttävän opetuskokonaisuuden. 
 
Sisältö:  

 Opintojaksossa tarkastellaan matematiikan opettamista ja oppimista mm. matemaattisen ajattelun, 
havainnollistamisen, toiminnallisuuden, oppimisvaikeuksien ja asenteiden näkökulmista. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Räsänen, P., & Joutsenlahti, J. (toim.) (2015). Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo 
Mäki Instituutti.  

 Huhtala, S. (1999). ”Mä inhoon tätä matikkaa…” Opiskelijan oma matematiikka oppimisvaikeuksien 
selittäjänä. Moniste 3. Helsinki: Opetushallitus. 

 
Suoritustavat: 
Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta, kirjallisuudesta sekä näihin perustuvista tenteistä. Lisäksi 
opintoihin kuuluu esseen kirjoittaminen, oppilashaastattelun tekeminen sekä integrointikokonaisuuden 
suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen.  
 
Arviointi: 
Kurssi arvioidaan luentoihin, ryhmiin ja kirjallisuuteen pohjautuvien tenttien perusteella. Lisäksi opiskelijat 
laativat esseen sekä tekevät pienimuotoisen haastattelun. Opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja 
raportoivat integrointituokion. Esseen arvioinnissa käytetään vertaisarviointia. Arviointiasteikko on 
luentoihin ja ryhmiin perustuvissa tenteissä 0-5, muissa hyväksytty-hylätty. 
 

Biologian ja maantieteen didaktiikka, 5op  

Biologi- och geografididaktik 
Biology and geography education 
 

Weboodin tunniste: 615412 
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Tyyppi: Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille.  
 
Ajoitus:  
Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi.  
Kurssiin kuuluu biologian osuuteen liittyvä ennakkotehtävä ja maantieteen osuuteen liittyvä verkkotentti, 
joilla varmistetaan peruskoulun biologian ja maantieteen keskeisten sisältöjen hallinta. Ennakko 
tehtävä ja verkkotentti suositellaan suoritettavaksi ennen opintojakson alkua. 
 
Osaamistavoitteet:  
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 ymmärtää biologian merkityksen osana oppilaan luonnontieteellisten ajattelutaitojen ja 
maailmankuvan muotoutumista. 

 ymmärtää biologian opetuksen merkityksen luonnon monimuotoisuuden ja sen suojelun 
esilletuomisessa sekä kestävän kehityksen edistämisessä. 

 harjaantuu käyttämään biologian opetukselle olennaisia tutkimuksellisuutta ja kokemuksellisuutta 
korostavia lähestymistapoja. 

 ymmärtää maantieteen merkityksen maailmankuvan muodostumisessa, ympäristövastuullisuuden 
ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamisessa. 

 osaa tarkastella ihmisen ympäristösuhdetta maantieteen näkökulmista. 
 hallitsee maantieteellisen tiedon esittämis- ja tulkintatapoja. 

 
Sisältö:  
Opintojaksossa  

 perehdytään biologian tiedonalan rakenteeseen ja käsitteistöön sekä biologian merkitykseen osana 
luonnontieteiden oppimista.  

 käsitellään biologian ymmärtämisen kannalta olennaisia teemoja: eliökuntaa, elinympäristöjä, 
monimuotoisuutta, sopeutumista ja biologisia vuorovaikutussuhteita sekä eliöiden rakennetta, 
toimintaa, lisääntymistä, elinkaarta ja ihmisen biologiaa. 

 perehdytään biologian opetukselle ominaisiin tutkimuksellisuutta, kokemuksellisuutta sekä 
havainnointi-, ajattelu- ja toimintataitojen kehittymistä korostaviin opetusmenetelmiin kuten 
kokeellisuuteen, pienimuotoisten tutkimusten tekemiseen sekä pelien ja leikkien käyttöön 
opetuksessa. 

 perehdytään erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön biologian opetuksessa. 

 käsitellään ihmisen ja ympäristön suhdetta aistihavaintojen ja henkilökohtaisten kokemusten 
välityksellä. 

 perehdytään maantieteen opetuksessa käytettäviin ympäristön tutkimisen tapoihin: 
kenttätyömenetelmiin, karttaopetukseen ja muihin maantieteellisen tiedon esitystapoihin. 

 käsitellään ympäristön sosiaalisia merkityksiä: osallistumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä 
työtapoja sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamista. 

 käsitellään alueellisen tiedon esittämistä ja aluemaantieteen opettamista. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Biologian osalta:  

 Uitto, A. (2012). Näkökulmia biologian oppimisen kehittämiseksi.) Teoksessa: P. Kärnä., L. 
Houtsonen., & T. Tähkä. Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita (s. 29–47). Koulutuksen 
seurantaraportit 2012;10. Opetushallitus. Tampere: Suomen yliopistopaino oy. 

 Åhlberg, M. (2012). Biologian opettaja oppilaittensa oppimisen arvioijana. Teoksessa: P. Kärnä., L. 
Houtsonen., & T. Tähkä. Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita (s. 49–64). Koulutuksen 
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seurantaraportit 2012;10. Opetushallitus. Tampere: Suomen yliopistopaino oy. 
 
Maantieteen osalta: 

 Cantell, H., Rikkinen, H., & Tani, S. (2007). Maailma minussa - minä maailmassa. Maantieteen 
opettajan käsikirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. 
 

Oheiskirjallisuus: 

 Eloranta, V., Jeronen, E., & Palmberg, I. (toim.) (2005). Biologia eläväksi. Biologian didaktiikan 
käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.  

 
Suoritustavat: 
Biologian ja maantieteen osuudet: 
Opintojakso suoritetaan läpäisemällä maantieteen verkkotentti ja biologian ennakkotehtävät, jotka 
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, osallistumalla aktiivisesti luento- ja ryhmäopetukseen sekä 
omatoimiseen ryhmätyöskentelyyn.  
 
Arviointi: Kurssin arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, jotka arvioidaan asteikolla 0–5.  

 

Fysiikan ja kemian didaktiikka, 5op 

Fysik och kemi didaktik 
Physics and chemistry education  

 
Weboodin tunniste: 614082 
 
Tyyppi: Aineopinnot    
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Ajoitus: 
Jakso suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuotena. 
 
Osaamistavoitteet: 
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 ymmärtää luonnonilmiöiden mittaamisen, mallintamisen ja laboratoriokoejärjestelyt fysiikan ja 

kemian tiedonmuodostumisessa ja mallien ristiriitoja lasten kokemusmaailman kanssa.  

 ymmärtää mikro-, makro- ja symbolitason tiedon erottelun sekä siihen liittyviä oppilaiden 

käsitteellisen ymmärtämisen vaikeuksia. 

 tietää tyypillisiä lasten ennakkokäsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen ja osaa ottaa ne 

huomioon opetuksen suunnittelussa. 

 hallitsee fysiikan ja kemian keskeisten ilmiöiden demonstroimisen ja osaa ohjata oppilaita 

luonnontieteellisten käytänteiden oppimisessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. 

 ymmärtää fysiikan ja kemian opiskelun sukupuolittuneisuutta ja kykenee tukemaan, herättämään ja 

ylläpitämään lapsen kiinnostusta fysiikan ja kemian ilmiöitä ja selitysmalleja kohtaan sekä tukemaan 

lapsen sitoutumista opiskeluun. 

Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään  

 turvallinen työskentely koulussa ja koulun ulkopuolella fysiikan ja kemian opiskelussa.  



 42 

 esimerkkejä fysiikan ja kemian keskeisistä ilmiöistä ja käsitteistä perusopetuksen 1-6 luokkien 

opetuksen näkökulmasta. 

 oppilaiden käsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen. 

 fysiikan ja kemian opiskeluun liittyvät tunteet ja asenteet ja oppiaineeseen liittyvät 

sukupuolikysymykset. 

 fysiikan ja kemian opetuksen työtavat, erityisesti demonstraatio ja oppilastyö sekä tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntäminen oppiaineen opetuksessa. 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Suomela, L., Juuti, K., & Ahtee, M. (2013). Improvisaatio luonnontieteiden opetuksessa: 

luonnontieteellisen tutkimuksen prosessi oppilaiden aloitteisiin nojautuvan demonstraation 

rakenteena. Teoksessa L. Tainio, K. Juuti, & S. Routarinne (toim.), Ainedidaktinen tutkimus 

koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. (s. 89–105). (Ainedidaktisia tutkimuksia; 4). Helsinki: 

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. 

 Ahtee, M., Juuti, K., Lavonen, J., & Suomela, L. (2011). Questions asked by primary student teachers 

about observations of a science demonstration. European Journal of Teacher Education, 34(3), 347-

361.  

 Ahtee, M., Suomela, L., Juuti, K., Lampiselkä, J., & Lavonen, J. (2009). Primary school student 

teachers' views about making observations. NorDina : Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk, 5(2), 

128-141. 

 Juuti, K. (2013). The Lifeworld Earth and a Modelled Earth. Science & Education, Vol 23(8) 2014, 

1663–1680. Published online July 4, 2013.   

 Harrison, A.G., & Treagust, D. F. (2003). The Particulate Nature of Matter: Challenges in 
Understanding the Submicroscopic World. Teoksessa J. K. Gilbert, O. De Jong, R. Justi, D. F. Treagust, 
& J. Van Driel. (toim.) Chemical Education: Towards Research-based Practice (pp. 189 – 
212).Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,  
  
  

Oheiskirjallisuus: 

 http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope/ 

 http://www.edu.helsinki.fi/malu/inquiry/ 

 
Suoritustavat: 

1) Luennot, ryhmäopetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti tai erikseen sovittaessa 

2) Itsenäinen tutustuminen koululaboratoriotyöskentelyyn sekä kurssin tavoitteiden saavuttamista 

osoittavan projektin kirjallinen raportointi. Projekti voi olla esimerkiksi opetuskokeilun suunnittelu 

ja toteutus koulussa, tiedekeskuksessa, kerhossa tai osallistuminen laitoksella käynnissä olevan 

tutkimus- tai kehittämisprojektin toimintaan 

Ensisijainen suoritustapa on vaihtoehto 1 
 
Arviointi: 
Arviointimenetelmät ovat tentti tai essee. Ensisijainen suoritustapa on tentti. 
Arviointiasteikko on 0–5. 

 

Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka, 5op  

Historiedidaktik och samhällslärans didaktik 

http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/liisa-suomela(a6806d1a-d22a-4aa1-8191-f0a2e70e8c2d).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/liisa-suomela(a6806d1a-d22a-4aa1-8191-f0a2e70e8c2d).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/maija-ahtee(f9718254-fe38-4c50-a2fa-99df4105a048).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/improvisaatio-luonn(a5e5e33e-5a7b-4217-be9c-923816eb9ef7).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/improvisaatio-luonn(a5e5e33e-5a7b-4217-be9c-923816eb9ef7).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/improvisaatio-luonn(a5e5e33e-5a7b-4217-be9c-923816eb9ef7).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/maija-ahtee(f9718254-fe38-4c50-a2fa-99df4105a048).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/maija-ahtee(f9718254-fe38-4c50-a2fa-99df4105a048).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/jari-matti-juhani-l(27d1fa4b-3699-4f14-a4ac-96f69bc6b34e).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/jari-matti-juhani-l(27d1fa4b-3699-4f14-a4ac-96f69bc6b34e).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/questions-asked-by-(c4e1b9d0-5d23-4c78-bc5e-d9e58abbbc6f).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/questions-asked-by-(c4e1b9d0-5d23-4c78-bc5e-d9e58abbbc6f).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/maija-ahtee(f9718254-fe38-4c50-a2fa-99df4105a048).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/maija-ahtee(f9718254-fe38-4c50-a2fa-99df4105a048).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/kalle-juuti(1484bc73-5f76-4f1b-8bd3-be4d4add6c46).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/kalle-juuti(1484bc73-5f76-4f1b-8bd3-be4d4add6c46).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/jari-matti-juhani-l(27d1fa4b-3699-4f14-a4ac-96f69bc6b34e).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/primary-school-stud(75f40398-b07c-4c7f-bb66-2ef781b4c32f).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/primary-school-stud(75f40398-b07c-4c7f-bb66-2ef781b4c32f).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/kalle-juuti(1484bc73-5f76-4f1b-8bd3-be4d4add6c46).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/the-lifeworld-earth(9f1cbfda-e3bb-41b6-af7a-ec5cea0c750c).html
http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope/
http://www.edu.helsinki.fi/malu/inquiry/
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History education and social studies education 
 
Weboodin tunniste: 615112 
 
Tyyppi: Aineopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Ajoitus: 
Suositellaan suoritettavan 2. opiskeluvuonna. 
 
Osaamistavoitteet:  
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 osaa ohjata oppilaita erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn. 

 kykenee perehdyttämään oppilaat historian tekstitaitoihin eli taitoon lukea ja analysoida 
menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja 
merkityksestä. 

 osaa opettaa historiallista ajattelua sekä pohtia historiallisen tiedon vastaanottoon ja 
yhteiskunnalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä. 

 ymmärtää yhteiskuntaopin luonteen perusopetuksen oppiaineena ja aineen aseman osana koulun 
demokratiakasvatusta.  

 osaa eritellä tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kansalaisuuden ja osallisuuden 
kokemuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteiskuntaopinopetusta, joka edistää oppilaiden 
demokratiataitoja sekä kykyä osallistua koulu- ja paikallisyhteisön asioita koskevaan keskusteluun ja 
päätöksentekoon. 

 
Sisältö:  

 Syvennytään historiallisen ajattelun osatekijöihin ja niiden opettamiseen koulussa.  

 Tarkastellaan nuorten historiatietoisuutta ja sen heijastumista kouluopetukseen. 

 Käsitellään historian opetussuunnitelman laatimista ja osaamisen arviointia. 

 Eritellään yhteiskuntaopin opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen osalta sekä tutustutaan 

oppilaita aktivoiviin yhteiskuntaopin opetusmenetelmiin. 

 Tarkastellaan lasten ja nuorten suhdetta kansalaisuuteen, osallisuuteen, politiikkaan ja talouteen 

sekä tutustutaan näitä teemoja käsittelevään tutkimukseen. 

 Avataan demokratian, kansalaisuuden ja osallisuuden käsitteiden sisällön moniulotteisuutta 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Rantala, J., & Ahonen, S. (2015). Ajan merkit – Historian käyttö ja opetus. Helsinki: Gaudeamus. 

 Rantala, J. (2012). Lapset historiakulttuurin kuluttajina (s. 8-30).  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen 
kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Saatavilla: http://blogs.helsinki.fi/historiallis-
yhteiskunnallinen-kasvatus/files/2012/01/Lapset-historiakulttuurin-kuluttajina.pdf 

 Kiili, J (2006). Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistumisesta. Jyväskylän 
yliopisto: Jyväskylä University Printing House. Saatavilla: 
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13311/9513924009.pdf?sequenc 

TAI 

 Kurki, L., & Nivala, E. (toim.) (2006). Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden 
sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tampere University Press. Saatavilla: 
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65787/hyva_ihminen_ja_kunnon_kansalainen_2006.
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pdf?sequence=1 

 Lisäksi 20–30 sivua artikkeleita opettajan ilmoittamalla tavalla. 
 
Suoritustavat: 
Luentokurssi, kirjallinen tentti, harjoitustyö, ryhmätyö. Ryhmäopetuksessa perehdytään oppiaineiden 
koulusovelluksiin. 
 
Arviointi: 
Arviointiasteikko on 0–5. Ryhmäosuuden hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja 
tehtävien suorittamista.  

 

 
 

Katsomusaineiden didaktiikka  

Religion och livsåskådning 
Religion and worldview education 
 

Opiskelija suorittaa joko opintojakson POM 6.1 tai POM 6.2.  Tärkeää! Uskonnonvapauslain hengen 
mukaisesti opiskelijalla on oikeus valita, onko kelpoinen opettamaan uskontoa. Vain suorittamalla 
opintojakson 6.1 on kelpoinen opettamaan uskontoa perusopetuksen luokilla 1–6. 
 
Opiskelija voi opiskella molempia katsomusaineita suorittamalla vapaasti valittavina opintoina kurssin 
Johdatus elämänkatsomustietoon tai suorittamalla elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot. 

Katsomusaineiden, erityisesti ev.lut. uskonnon didaktiikka, 5op  

Religion och livsåskådning, speciellt Evangelis-Lutherska religionsundervisning didaktik 
Religion och worldview education, especially Lutheran religious education 
 

 
Weboodin tunniste: 615532 
 

Tyyppi: Aineopinnot  
 

Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen niille opiskelijoille, jotka haluavat kelpoisuuden opettaa 
evankelisluterilaista uskontoa alakoulussa. 
 
Ajoitus:  
Suositellaan suoritettavan toisena opiskeluvuonna. 
 
Osaamistavoitteet: 
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija  

 tuntee erilaisia tapoja lähestyä uskontoja ja katsomuksia ja niihin liittyvää moninaisuutta sekä 
kykenee tarkastelemaan reflektiivisesti ja kriittisesti omaa katsomustaan ja tunnistaa 
katsomuksellisten elementtien roolin opetuksessa. 

 ymmärtää koulun eettiseen ja moraalikasvatukseen liittyvät tavoitteet sekä ihmisoikeuskasvatuksen 
roolin osana katsomusopetusta. 

 tuntee erilaisia tapoja järjestää katsomusopetusta ja osaa arvioida niitä uskonnon ja omantunnon 
vapauden toteutumisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  



 45 

 tuntee evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen erityisluonteen ja oppii soveltamaan siinä 
käytettäviä elämyksellisiä, osallistavia ja kerronnallisia sekä teknologia-avusteisia menetelmiä. 

 tuntee teologista ja uskontotieteellistä tutkimustraditiota, jolle evankelisluterilaisen uskonnon 
oppiaines pohjautuu. 

 tuntee uskonnonopetuksen erityisiä sisältökysymyksiä ja osaa soveltaa niitä ikäkausikohtaisesti. 
 

Sisältö:  
Osa opintojaksosta on yhteistä eri katsomusaineille. Yhteisessä osassa käsitellään koulun 
katsomusopetuksen, eri uskonnonopetuksen muotojen ja elämänkatsomustiedon, yleistä luonnetta. Lisäksi 
opintojaksolla käsitellään tapoja edistää opetuksessa oppilaiden oman katsomuksellisen ja eettisen 
ajattelun sekä moraalisen herkkyyden kehittymistä. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon didaktiikan osassa tutustutaan uskonnonopetukseen koulun yleissivistävänä 
oppiaineena. Lisäksi käsitellään uskonnonopetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä 
näkökulmia sekä harjoitellaan erilaisia uskonnon ainedidaktisia sovelluksia.  
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Kallioniemi, A., & Salmenkivi, E. (toim.) (2007). Katsomusaineiden kehittämishaasteita. 
Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia. Helsinki: Yliopistopaino. 
http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf 

 Kaksi ajankohtaista suomenkielistä artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli), jotka ilmoitetaan 
kurssin alkaessa. 

 Kallioniemi, A., & Luodeslampi, J. (toim.) (2005). Uskonnonopetus uudella vuosituhannella (s. 11–
74). Helsinki: Kirjapaja. 

 Ubani, M. (2013). Peruskoulun uskonnonopetus (s. 17–42, 89–133, 135–160). Jyväskylä: PS-
Kustannus. 

 
Suoritustavat:  
Katsomusaineiden didaktiikan yhteinen luento-osuus ja siihen liittyvät ryhmät sekä evankelisluterilaisen 
uskonnonopetuksen didaktiikkaan liittyvä luento-osuus ja siihen sisältyvät ryhmät  
 
Arviointi: 
Arviointiasteikko on 0–5. Kurssin arvosana määräytyy luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan tentin tai 
muun erikseen sovitun kirjallisen suorituksen perusteella. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista 
läsnäoloa ryhmäopetuksessa.  
 
Lisätiedot: 
Luokanopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen- tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta 
henkilöltä vaaditaan, että asianomaisen uskonnon opinnot ovat sisältyneet hänen suorittamiinsa 
perusopetuksessa opetettavien aineiden tai ainekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin (asetus 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta (N:o 693/2003)). 
Opiskelija, joka haluaa suorittaa ortodoksien tai jonkun muun vähemmistöuskonnon opetuksen mukaiset 
uskonnon didaktiikan opinnot (esimerkiksi Katsomusaineiden, erityisesti ortodoksisen uskonnon didaktiikka 
tai Katsomusaineiden, erityisesti islamin uskonnon didaktiikka), tulee ottaa yhteyttä kurssin 
vastuuhenkilöön. 
 
TAI 

Katsomusaineiden, erityisesti elämänkatsomustiedon didaktiikka, 5op 

Religion och livsåskådning, speciellt livsåskådningskunskap didaktik 

http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
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Religion and worldview education, especially Life Stance Education 
 
Weboodin tunniste: 615862 
 

Tyyppi: Aineopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen niille luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille, jotka eivät suorita 
katsomusaineiden didaktiikkaa missään uskonnossa. 
 
Opintojaksoa suositellaan kaikille opiskelijoille, jotka aikovat opettaa elämänkatsomustietoa. 
 
Ajoitus:  
Suositellaan suoritettavan toisena opiskeluvuonna. 
 
Osaamistavoitteet: 
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija  

 tuntee erilaisia tapoja lähestyä uskontoja ja katsomuksia ja niihin liittyvää moninaisuutta sekä 
kykenee tarkastelemaan reflektiivisesti ja kriittisesti omaa katsomustaan ja tunnistaa 
katsomuksellisten elementtien roolin opetuksessa. 

 ymmärtää koulun eettiseen ja moraalikasvatukseen liittyvät tavoitteet sekä ihmisoikeuskasvatuksen 
roolin osana katsomusopetusta. 

 tuntee erilaisia tapoja järjestää katsomusopetusta ja osaa arvioida niitä uskonnon ja omantunnon 
vapauden toteutumisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

 ymmärtää elämänkatsomustiedon aseman ja erityisluonteen oppilaiden hyvän elämän, identiteetin 
ja elämänkatsomuksen etsinnän tukemisessa.  

 osaa perustella eettisten ajatteluntaitojen ja kulttuurisen lukutaidon opettamisen merkityksen 
hyvinvoinnille ja kestävälle elämäntavalle. 

 tuntee elämänkatsomustiedon didaktiikan lähtökohtia ja menetelmiä sekä niiden soveltamista 
käytännön opetuksessa. 

 
Sisältö:  
Osa opintojaksosta on yhteistä eri katsomusaineille. Yhteisessä osassa käsitellään koulun 
katsomusopetuksen, eri uskonnonopetuksen muotojen ja elämänkatsomustiedon, yleistä luonnetta. Lisäksi 
käsitellään tapoja edistää opetuksessa oppilaiden oman katsomuksellisen ja eettisen ajattelun sekä 
moraalisen herkkyyden kehittymistä. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Kirjallisuus, artikkeli(t) sekä opintojakson aikana osoitettava muu materiaali enintään 200 sivua. 

 Elo, P., Hulkki, E., & Kaila, E. (toim.) (2006). Kaikki virtaa - Elämänkatsomustiedon perusta ja 
tulevaisuus. Opetushallituksen katsomusaineiden kehittämishankkeen elämänkatsomustiedon 
osuuden perusaineisto, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n vuosikirja 2006 (s. 
34–118, 150–159, 206–223). Helsinki: Opetushallitus, Feto, Suomen Humanistiliitto.  

 Kallioniemi, A., & Salmenkivi, E. (toim.) (2007). Katsomusaineiden kehittämishaasteita. 
Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla: 
http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf 

 Sakaranaho, T., & Salmenkivi, E. (2009). Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet: 
pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus Suomessa. Teologinen aikakauskirja 
114 (5), 450–470. Saatavilla: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16248/Sakaranaho.pdf?sequence=1 

http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
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 Salmenkivi, E. (2007). Elämänkatsomustieto ja sen opetus. Teoksessa T. Sakaranaho, & A. Jämistö. 
(toim.) Monikultturisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11, 83–100. Helsinki: 
Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos. Saatavilla: http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/ 

 Tomperi, T. (2003). Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa. Teoksessa P. Elo, K. 
Heinlahti, & M. Kabata. (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003, s. 10–31. 
Helsinki: Feto. Saatavilla: http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/ 

 
Oheiskirjallisuus:  

 Verkkoaineistoja: http://www.helsinki.fi/et 

 
Suoritustavat:  
Katsomusaineiden didaktiikan yhteinen luentokurssi ja siihen liittyvät ryhmät sekä elämänkatsomustiedon 
johdantokurssin perusopetukseen liittyvä osuus. Siihen kuuluu luentokurssi, ryhmäopetusta ja itsenäisiä 
tehtäviä. Luentokurssi ja kirjallisuus suoritetaan tentissä tai muulla erikseen sovittavalla kirjallisella tavalla. 
Ryhmäopetuksessa vuorovaikutus ja sen käyttö opetuksessa on oleellisessa roolissa, ja ryhmäopetuksessa 
tulee olla läsnä. Osa ryhmäopetuksesta voi olla omatoimista. Itsenäisiin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi 
kouluvierailuja, erilaisiin aineistoihin perehtymistä ja niiden esittelyä sekä tuntisuunnitelmien laadintaa. 
 
Arviointi: 
Arviointiasteikko on 0–5. Kurssin arvosana määräytyy luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan tentin tai sitä 
korvaavan muun erikseen sovitun kirjallisen suorituksen perusteella. Hyväksytty arvosana edellyttää 
aktiivista läsnäoloa ryhmäopetuksessa.  
 
Lisätiedot: 
Osa opintojaksosta on yhteistä Johdatus elämänkatsomustietoon -kurssin kanssa. Kurssi kuuluu 
valtiotieteellisen tiedekunnan vahvistamaan elämänkatsomustiedon monitieteiseen opintokokonaisuuteen. 
Opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijoille nämä elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot ovat 
sivuaineopintoja. 

 

Kuvataiteen didaktiikka, 5op 

Bildkonstdidaktik 
Visual arts education  

 
Weboodin tunniste: 615212 
 
Tyyppi: Aineopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Ajoitus: 
Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna. 
 
Osaamistavoitteet:  
Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 tunnistaa erilaisiin taidekasvatusnäkemyksiin perustuvia kuvataiteen opetustraditioita.   
 hahmottaa lapsen kuvallisen tuottamisen ja tulkinnan kulttuurisena ja kontekstuaalisena 

kasvuprosessina.  
 osaa jäsentää alakoulun oppimäärän mukaisia kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin (media, 

http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/files/2005/09/El%C3%A4m%C3%A4nkatsomustieto-ja-sen-opetus.pdf
http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/
http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/files/2005/09/El%C3%A4m%C3%A4nkatsomustiedon-identiteetti-opetussuunnitelmassa.pdf
http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/
http://www.feto.fi/
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ympäristö) ilmiöitä, sisältöalueita, käsitteitä ja ilmaisun keinoja sekä osaa soveltaa erilaisia työtapoja 
niiden opiskelussa.  

 tuntee alakoulun kuvataiteen opetuksen ja oppimisen arvioinnin tehtäviä ja keinoja. 

Sisältö: 
 Tarkastellaan kuvataidetta perusopetuksen oppiaineena sekä tutustutaan erilaisiin 

taidekasvatusnäkemyksiin perustuviin opetustraditioihin.  
 Pohditaan kuvataiteen opettamisen, opiskelun ja oppimisen erityispiirteitä sekä lapsen kuvallista 

tuottamista ja tulkintaa kulttuurisena ja kontekstuaalisena prosessina.  
 Työskentelyssä jäsennetään valikoitujen esimerkkien kautta kuvataiteen ja muun visuaalisen 

kulttuurin (media, ympäristö) ilmiöitä sekä avataan näkökulmia lapseen oman kulttuurinsa kuvan 
tekijänä ja tarkastelijana.  

 Käsitellään alakoulun kuvataideopetuksessa keskeisiä sisältöalueita, käsitteitä, ilmaisukeinoja, 
työtapoja ja pedagogisia periaatteita. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Räsänen, M. (2008). Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 
Soveltuvin osin. (ilmoitetaan kurssin alussa) 

 
Suoritustavat: 
Luennot, ryhmiin osallistuminen ja harjoitustehtävien tekeminen, mahdolliset ekskursiot. Portfolio tai tentti 
(ilmoitetaan kurssin alkaessa).  
 
Arviointi: 
Kirjallisuuteen, luennoilla ja ryhmissä toteutettuihin harjoitustehtäviin sekä käsiteltyyn kurssimateriaaliin 
pohjautuva portfolio tai tentti arvioidaan asteikolla 0-5. 

 

Käsityön didaktiikka, 5op 

Slöjd didaktik 
Craft education   

 
Weboodin tunniste: 615752 

Tyyppi: Aineopinnot 

Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
Ajoitus: 
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden aikana. 

Oppimistavoitteet:   

Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija  

 ymmärtää käsityötoiminnan yhteyden kulttuuriin, yhteiskuntaan, luontoon ja teknologiaan. 

 ymmärtää käsityön taito- ja taideaineeksi, joka on integroitavissa muihin oppiaineisiin ja 
eheytettävissä eri aihekokonaisuuksiin. 

 ymmärtää työsuojelun tärkeyden osana kaikkea käsityöllistä toimintaa. 

 osaa ohjata käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja havainnollistamalla niihin liittyviä 
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edellytyksiä, erityispiirteitä sekä toiminta- ja arviointitapoja. 

 osaa havainnoida muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuria. 

 osaa tehdä materiaaleihin ja työskentelytapoihin liittyviä esteettisesti, ekologisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja. 

Sisältö: 

 Opiskelija tutustuu käsityön eri osa-alueisiin (tekstiilityö, tekninen työ, teknologiakasvatus ja 
muotoilu), työtapoihin ja menetelmiin sekä syventyy käsityötuotteen suunnittelu- ja 
valmistusprosessiin. 

 Opintojaksossa käsitellään eri materiaalien ominaisuuksia, työstötekniikoita ja niiden 
sovellusmahdollisuuksia monimateriaalisessa käsityön opetuksessa. 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 POPS 2014. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014. (Käsityön osin). Määräykset ja ohjeet 
2014;96. Opetushallitus. 

 Huovila, R., Hintsa T., & Säilä J. (2009). Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY 
pro. 

 Teknisen- ja tekstiilityön luento- ja opetusmonisteet sekä verkkomateriaali, enintään 200 sivua. 

Suoritustavat: 
Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja kirjallinen 
tentti. 

Arviointi: 
Luentoihin, kirjallisuuteen ja ryhmissä käsiteltyyn materiaaliin pohjautuva tentti arvioidaan 
arviointiasteikolla 0-5. 

 

Liikunnan didaktiikka, 5op 

Gymnastik didaktik 
Physical education  

 
Weboodin tunniste: 615312 
 
Tyyppi: Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  

Opintojakso on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
Ajoitus: 

Opintojakso suositellaan suoritettavan 1. opiskeluvuonna. 
 
Osaamistavoitteet: 

Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 ymmärtää eettisperustaisen ja pedagogisesti toteutetun koululiikunnan luonteen, jossa korostuvat 

fyysis-motorinen toiminta, kehollisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. 

 osaa suhtautua myös kriittisesti liikuntaan liitettyihin merkityksiin. 

 osaa tukea oppilaan fyysis-motorista kehittymistä ja myönteistä kehosuhdetta. 
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 osaa tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia monipuolisen ja pedagogisesti 

toteutetun liikunnanopetuksen avulla. 

 osaa toimia pedagogisesti sekä fyysistä ja henkistä turvallisuutta edistäen erilaisissa liikunnan 

oppimisympäristöissä. 

 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään oppiaineen historiallisia, aatteellisia ja teoreettisia lähtökohtia, ainedidaktisia 
periaatteita, fyysis-motorista toimintaa ja kehollisuutta sekä yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden 
merkitystä koululiikunnassa.  
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Jaakkola, T., Liukkonen, J., & Sääkslahti, A. (toim.) (2013). Liikuntapedagogiikka. (Soveltuvin osin). 
Jyväskylä: PS-Kustannus.  

 Lisäksi opintojakson vastuuhenkilön ilmoittama kirjallinen materiaali tai verkkomateriaali enintään 
200 sivua. 

 
Suoritustavat: 
Luennot, ryhmäopetus, kirjallisuus ja tentti. Lisäksi voi opettajan ilmoittamalla tavalla sisältyä taito- ja 
taideaineita integroiva projekti. 
 
Arviointi: 
Kirjallisuuteen, luentoihin ja ryhmiin perustuva tentti. Arviointiasteikko 0-5.  

 
 

Musiikin didaktiikka, 5op 

Musikdidaktik  
Music education 

 
Weboodin tunniste: 615622 

Tyyppi: Aineopinnot 

Kohderyhmä: 
Opintojakso on osa pakollisia luokanopettajan koulutuksen opintoja. 

Ajoitus: 

Opintojakson suositeltu ajankohta on opintojen ensimmäinen lukuvuosi. 

Osaamistavoitteet: 

Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija  

 osaa toteuttaa erilaisia musiikkikasvatuksen perustoimintoja ja työtapoja alakoulussa. 

 osaa ottaa huomioon oppilaiden musiikillisen ajattelun ja kehityksen vaiheet opetuksessaan. 

 osaa ohjata luovaa musiikillista toimintaa. 

 osaa soveltaa musiikkikasvatusta kulttuuriseen identiteettiin, kulttuurien väliseen 
vuorovaikutukseen sekä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyen. 

 osaa tarkastella musiikkia taidekasvatuksen ja sen tutkimuksen osana. 
 

Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 alakoulun musiikkikasvatuksen pedagogisia kysymyksiä toiminnallisesti ja teoreettisesti. 
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 musiikin peruselementtejä ja niiden soveltamista luokkatyöskentelyssä. 

 esimerkiksi musiikillista keksimistä, kuuntelukasvatusta, laulamista, koulusoittimien käyttöä ja 
teknologiaa osana musiikinopetusta. 

Jaksossa perehdytään myös vapaaseen säestykseen ja kehitetään siihen liittyviä perustaitoja. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Juntunen, M-L., Nikkanen, H., & Westerlund, H. (toim.)(2013). Musiikkikasvattaja - Kohti 
reflektiivistä käytäntöä. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Ojala, J. & Väkevä, J. (2013). Säveltäjäksi kasvattaminen - Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan 
tekijyyteen. Helsinki: Opetushallitus. 

 
Kirjallisuutta käytetään soveltuvin osin. Lisäksi enintään 200 sivua opintojakson alussa ilmoitettavia 
ajankohtaisia pedagogisia katsauksia, oppimateriaaleja (myös digitaalisia) sekä alan tutkimusartikkeleita.  
 
 
Suoritustavat: 
Luento- ja ryhmäopetusta 
 
Arviointi: 
Kurssin suoritus perustuu osallistumiseen, annettujen tehtävien laatimiseen ja suorittamiseen sekä 
soveltavaan tenttiin. Arviointiasteikko on 0-5. 

 
Lisätiedot: 
Opintojaksoon sisältyy vapaan säestyksen pienryhmäopetusta. 

 

Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus, 5op 

Hälsokunsap didaktik och mångvetenskapliga lärområde 
Healt Education and discipline based integration 
 

Weboodin tunniste: 615882 
 
Tyyppi: Aineopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Ajoitus: Suositellaan suoritettavan toisena opiskeluvuonna. 
 
Osaamistavoitteet: 

Kaikkia ainedidaktiikan opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija 

 ymmärtää ja osaa käsitellä ristiriitaisuuksia terveysopillisen tiedon ja terveyskäyttäytymisen välillä.  

 tuntee terveyskäyttäytymisen muuttamiseen tähtääviä opetuksen lähestymistapoja kestävän 

elämäntavan näkökulmasta. 

 osaa ohjata oppilaiden ajattelu-, tunne- ja turvallisuustaitojen kehittymistä ja osaa toteuttaa 

seksuaalikasvatusta.  

 ymmärtää erilaisia eheyttävän opetuksen periaatteita. 

 osaa toteuttaa teknologiaa hyödyntävän laaja-alaista osaamista tukevan monialaisen 

oppimiskokonaisuuden.  



 52 

Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 terveystiedon monitieteisyyttä, jossa terveys ymmärretään fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi 

toimintakyvyksi. 

 keskeisiä terveystiedon teemoja monitieteisistä näkökulmista katsottuna. 

 terveystiedon opetuksen lähestymistapoja. 

 tunne- ja turvataitojen opetusta ja seksuaalikasvatusta koulussa. 

 arjen terveysteknologisia sovelluksia ja opetusteknologian käyttöä koulussa. 

 opetuksen eheyttämistä. 

 kestävän elämäntavan erilaisia näkökulmia.  

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H., & Maijala, H. (toim.) (2009). Terveystietoa oppimaan ja 

opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

 Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Luvut 4 – 6: s. 49 – 107 

ja 147 – 184. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Cantell, H. (2015). Ympäristöoppi – ensi askel tieteiden integraatioon. Teoksessa H. Ruuska, M. 

Löytönen, & A. Rutanen. (toim.) Laatua! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Suomen 

tietokirjailijat ry. Porvoo: Bookwell. Saatavilla: http://suomentietokirjailijat-fi-

bin.directo.fi/@Bin/c66eb1bdcc18a56d6eba6da018920e37/1429701280/application/pdf/462670/L

aatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf 

 

Oheiskirjallisuus: 

 Kannas, L., & Tyrväinen, H. (toim.) (2005). Virikkeitä terveystiedon opetukseen.  Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopisto: Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.  

 Kannas, L. (toim.) (2004). Koululaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen muutoksessa.  

WHO-Koululaistutkimus 20 vuotta. Jyväskylän yliopisto: Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.  

 Halmesmäki, J., Hjelt, R., & Välimaa, R. (2004). Päivittäin saarnausta vai huolenpitoa. Nuorten ja 

vanhempien näkemyksiä perheiden terveyden edistämisen käytännöistä. Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

 Opetushallitus. Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä (2011). Muistiot 2011;2. Opetushallitus. 

Saatavilla: http://www.oph.fi/download/132877_Tieto-_ja_viestintatekniikka_opetuskaytossa.pdf 

 Kankaanranta, M. (toim.) (2011). Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 

koulutuksen tutkimuslaitos. Saatavilla: https://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf 

 

 Myllyviita, A., & Lavonen, J. Tieto- ja viestintätekniikka opettajankoulutuksessa. (2014). Teoksessa S. 
Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, P. 
Pohjonen, & K. Nyyssölä. (toim.) Opettajankoulutuksen tilannekatsaus. Tilannekatsaus Marraskuu 
2014 (s. 116–125). Muistiot 2014; 4. Opetushallitus. Saatavilla: 
http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf 

 
 
Suoritustavat: 
Luennot ja osallistuminen ryhmäopetukseen. Opintojakson aikana osallistutaan tiedonalalähtöisen 
eheyttämisen projektiin ja laaditaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä projektituotos. Projekti 
määritetään vuosittain opetusohjelmassa. Projektiin voi liittyä opintokäynti tai osallistuminen eheyttävään 

http://suomentietokirjailijat-fi-bin.directo.fi/@Bin/c66eb1bdcc18a56d6eba6da018920e37/1429701280/application/pdf/462670/Laatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf
http://suomentietokirjailijat-fi-bin.directo.fi/@Bin/c66eb1bdcc18a56d6eba6da018920e37/1429701280/application/pdf/462670/Laatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf
http://suomentietokirjailijat-fi-bin.directo.fi/@Bin/c66eb1bdcc18a56d6eba6da018920e37/1429701280/application/pdf/462670/Laatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf
http://www.oph.fi/download/132877_Tieto-_ja_viestintatekniikka_opetuskaytossa.pdf
https://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf
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tapahtumaan. 

Arviointi: 
Kirjallinen suoritus opettajan ilmoittamalla tavalla, esimerkiksi essee tai oppimispäiväkirja. Arviointiasteikko 

0–5. 

 

 
 
 
 
 

KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT (KK) 

Kommunikationsstudier och orienterande studier  
Communication studies and orienting studies 
 

Laajuus: 20 op 
 
Weboodin tunniste: 61015 
 
Tyyppi: Yleisopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tuntee kokonaiskuvan tutkintonsa rakenteista, 
tavoitteista ja sisällöistä sekä kykenee suoriutumaan luokanopettajan koulutuksen opinnoista.  
 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija  

 osaa hyödyntää oman äidinkielensä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja opiskelussaan ja 
ammatissaan.   

 kykenee seuraamaan kasvatustieteellisen tutkimuksen kehittymistä sekä toimimaan kotimaisessa ja 
kansainvälisessä ympäristössä äidinkielellään, toisella kotimaisella kielellä ja valitsemallaan vieraalla 
kielellä.  

 opiskelija kykenee toimimaan viranomaisena molemmilla kotimaisilla kielillä. 

 opiskelija hallitsee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perussovelluksia ja ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan mahdollisuudet ja ongelmakohdat opetus–opiskelu–oppimisprosessissa. 

 opiskelija ymmärtää koulutuksen roolin kulttuuriin sosiaalistajana ja kulttuurin uudistajana sekä 
opettajan tehtävän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä. 

 
Arviointi: 
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen aritmeettisena keskiarvona. 
Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5. 
 
Sisältö:  
Opintokokonaisuus muodostuu  

 opiskeluun orientoivista opinnoista. 

 oman äidinkielen kirjallisista ja suullisista viestintäopinnoista. 

 tieteellisen kirjoittamisen opinnoista. 
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 toisen kotimaisen ja vieraan kielen opinnoista. 

 tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön opinnoista. 

 koulutuksen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvistä opinnoista. 
 

 

Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet (KK), 1 op 

Grunderna för planering av läroplan och studieplan 
Basics of curriculum planning 

 
Weboodin tunniste: 610044 
 
Tyyppi: Yleisopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää tutkintonsa rakenteen ja opettajan pätevyyden yhteyden omaan henkilökohtaiseen 
opintosuunnitelmaansa ja niiden merkityksen suunnitelman kannalta. 

 hahmottaa opetussuunnitelmien taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia sidoksia. 

 osaa hyödyntää opetussuunnitelmaa oman opiskelunsa jäsentäjänä sekä laatia henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS). 

 
 
Sisältö:  
Opintojaksossa 

 tutustutaan luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaan sekä laitoksen henkilökuntaan ja 
muihin opiskelijoihin. 

 laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). 

 tarkastellaan HOPSin ja opettajaksi kasvun prosessia pienryhmissä opettajatuutorin johdolla.  
 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Luokanopettajan koulutuksen 
tutkintovaatimukset  2016-2021. 

 Opetushallitus. (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Saatavilla: 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 

 
Suoritustavat: 
Opintojakso suoritetaan osallistumalla orientoivien viikkojen opintoihin sekä laatimalla henkilökohtainen 
opintosuunnitelma yhdessä opettajatuutorin kanssa. 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. 
 
Lisätietoja: 
Opintojaksoon liittyy Learn-palautekyselyyn vastaaminen. Lisätietoja Learn:sta >> (linkki Learn:n sivuille: 
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/). 

http://blogs.helsinki.fi/learn-support/
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Äidinkieli: Puheviestintä PY 1 

Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 

 

Draama, 3 op 

Drama 
Drama  

 
Weboodin tunniste: 61212 
 
Tyyppi: Yleisopinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 

 draamakasvatuksen teoreettisia perusteita ja merkitystä osana äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppiaineen opetusta. 

 draaman toimintamuotoihin ja työtapoihin perustuvan toiminnan suunnittelemisen ja 

toteuttamisen perusteet kouluikäisten oppijoiden ohjaamisessa ja opettamisessa, myös 

kirjallisuuden käsittelyssä. 

 kuinka voi soveltaa draamaa eri oppiaineiden opetuksessa sekä elämyksellisen ja kokemuksellisen 
oppimisympäristön luomisessa.  

Opiskelija kykenee 

 käyttämään draamaa luovasti ja monipuolisesti kouluopetuksessa. 
 suunnittelemaan, toteuttamaan ja reflektoimaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen soveltuvia 

draamatuokioita ja –prosesseja. 
 suunnittelemaan oppiainerajat ylittävää opetusta draaman avulla. 

Sisältö: 
Opintojaksossa 

 perehdytään teoreettisesti ja ryhmämuotoisen toiminnan avulla kouluopetukseen soveltuviin 
draaman työtapoihin ja toimintamuotoihin, joita sovelletaan käytännössä Monialainen I –
harjoittelussa. 

 harjoitellaan opettajan vuorovaikutuksellisten valmiuksien omaksumista ja reflektoimista 
draamaopetuksessa. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Toivanen, T. (2015). Lentoon! Draama ja teatteri koulussa (uusittu painos, soveltuvin osin). Helsinki: 
Sanoma Pro. 

 Ajankohtaisia artikkeleita opettajan ilmoituksen mukaan maks. 20 s.  
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Suoritustapa: 
Monialainen I -harjoitteluun liittyvä harjoitustyö ja sen kirjallinen osio.  

Arviointi: 
 Arviointi perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvaan kirjalliseen pari- tai pienryhmätehtävään, joka 
arvioidaan hyväksytty/hylätty. 

 

 
 
 
 

Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op 

Vetenskapligt skrivande 
Academic writing 
 

Weboodin tunniste: 6206202 
 
Tyyppi: Yleisopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on suunnattu opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijoille. 
Opintojakso on pakollinen opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijoille. 
Opintojakson voivat suorittaa myös muut käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat, mikäli kursseilla 
on tilaa. 
 
Ajoitus: 
Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opintovuosi. 
Opintojakso on suoritettava ennen kandidaatintutkielmaseminaarin osallistumista tai sen aikana. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää: 

 keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet ja käytänteet. 
 argumentoinnin ja referoinnin merkityksen tieteellisen tekstin tuottamisessa. 
 vastuunsa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyydestä ja lukijan huomioon ottamisesta.  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

 soveltaa oman tieteenalansa käytänteitä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään. 
 muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa. 
 käyttää kielioppaita ja verkkomateriaalia kirjoittamisen tukena. 

Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja rakennetta sekä lähteiden 
referointikäytäntöjä ja viittaustekniikkaa. Lisäksi perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin, vertaispalautteen 
antamiseen sekä keskeisiin kielenhuollon normeihin. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
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 Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman 

kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.  

 Lisäksi opintojakson aikana osoitettava muu materiaali. 

 
Suoritustavat: 
Kirjallinen tentti tai luentokurssi ja harjoitustyö tai vastuuopettajan vuosittain vahvistama muu suoritustapa. 
Mahdollisuus osallistua kurssin korvaavaan kirjalliseen tenttiin vahvistetaan opintojen alkaessa HOPS-
keskustelussa. 
 
Arviointi:  
Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. 
Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun 
vastuuopettajan vahvistaman suoritustapaan. Kirjallinen tentti perustuu annettuun kirjallisuuteen. 

Arviointiasteikko on molemmissa suoritustavoissa hyväksytty–hylätty. 

 
Vieras kieli 

Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 

 
Toinen kotimainen kieli 

Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 

 
Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa (TVT-ajokortti) 

Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 

 

Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 3 op 

Utbildning och social rättvisa 
Education and social justice 

 
Weboodin tunniste: 610151 
 
Tyyppi: Yleisopinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen kasvatustiedettä pääaineena opiskeleville luokanopettajan koulutuksen 
opiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 osaa tarkastella opettajan työtään koulukontekstissa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
näkökulmasta, kriittisesti ja eettisesti.  

 kykenee edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti 
moninaisessa kouluyhteisössä. 

 tunnistaa oikeudenmukaisuuteen liittyviä eettisiä, juridisia, diskursiivisia ja rakenteellisia lähtökohtia 
sekä ymmärtää niiden yhteyden valtaan. 

 osaa toteuttaa ihmisoikeus- ja globaalikasvatusta yhteistyössä järjestöjen kanssa 
 kykenee edistämään demokratiakasvatusta koulussa. 
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Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 kouluun liittyviä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 
 koulutuksen roolia kulttuuriin sosiaalistajana ja kulttuurin uudistajana sekä opettajan tehtävää 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä. 
 Ihmisoikeus-, globaali- ja demokratiakasvatuksen toimintatapoja koulussa. 

 

 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Riitaoja, A-L. (2013). Toiseuksien rakentuminen koulussa. Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden 

helsinkiläisen alakoulun arjesta (s. 31–47, 161–368). Tutkimuksia 346. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7876-7 

 Granqvist, K. (2013). Romanilapset ja romanikieli.  Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Saatavilla: 

http://www.kieliverkosto.fi/article/romanilapset-ja-romanikieli/ 

 Tainio, L., Palmu, T., & Ikävalko, E. (2010). Opettaja, oppilas ja koulun sukupuolistunut arki. 

Teoksessa M. Suortamo, L. Tainio, T. Palmu, & S. Tani. (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa (s. 13–

22). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Syrjäläinen, E. & Kujala, T. (2010) Sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus – vaiettu aihe 
opettajankoulutuksessa ja koulun arjessa. Teoksessa  M. Suortamo, L. Tainio, E. Ikävalko, T. Palmu, 
& S. Tani. (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa (s. 25–40). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Ihmisoikeuskeskus (2014). Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa. Luvut 1–5 ja 7–8, sekä kohta 

17 (Sopimukset ja säädökset). Saatavilla: 

http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-

selvitykset/ihmisoikeuskasvatus-ja-koulutus-/ 

 Boylan, J., & Dalrymple, J. (2009). The practice of advocacy: Participation, voice and resistance. 
Teoksessa J. Boylan, & J. Dalrymple. Understanding Advocacy for Children and Young People (luku 3, 
s. 60–76). Maidenhead: England; New York: Open University Press. Saatavilla: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ2NjM4N19fQU41?sid=8cf10a
0a-1c95-4fc1-a883-f0f5d9020803@sessionmgr4005&vid=2&format=EB&rid=1 

 
 
Suoritustavat: 
Opintojaksoon sisältyy luento-opetusta ja ryhmäopetusta. Opintojaksoon kuuluu pakollisena 
globaalikasvatuksen työpajapäivä. Kurssin päätteeksi kirjallinen tentti kurssikirjallisuudesta.  
 
Arviointi: 
Arviointi koostuu luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvasta ryhmätentistä, joka arvioidaan asteikolla 
hyväksytty/hylätty.  

 

 

KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT (KM) 

Kommunikationsstudier och orienterande studier  
Communication studies and orienting studies 
 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7876-7
http://www.kieliverkosto.fi/article/romanilapset-ja-romanikieli/
http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-selvitykset/ihmisoikeuskasvatus-ja-koulutus-/
http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-selvitykset/ihmisoikeuskasvatus-ja-koulutus-/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ2NjM4N19fQU41?sid=8cf10a0a-1c95-4fc1-a883-f0f5d9020803@sessionmgr4005&vid=2&format=EB&rid=1
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ2NjM4N19fQU41?sid=8cf10a0a-1c95-4fc1-a883-f0f5d9020803@sessionmgr4005&vid=2&format=EB&rid=1
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Laajuus: 4 op 
 
Weboodin tunniste: 61015 
 
Tyyppi: Yleisopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
 
 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa prosessoida omaa opettajuuttaan, ymmärtää 
mediakasvatuksen merkityksen koulukasvatuksen läpäisyaiheena sekä kykenee hyödyntämään 
mediakasvatuksen pedagogisia malleja. 
 
Sisältö:  
Opintokokonaisuus muodostuu  

 maisteriopintoihin orientoivista opinnoista  

 ajankohtaisesta opettajuuteen liittyvästä luentokokonaisuudesta 

mediakasvatuksen opinnoista. 

 
Arviointi: 
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen aritmeettisena keskiarvona. 
Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5. 

 

 

Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet (KM), 1 op 

Grunderna för planering av läroplan och studieplan 
Basics of curriculum planning  

 
Weboodin tunniste: 610045 
 
Tyyppi: Yleisopinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille.  
 
 
Edeltävät opinnot: 
Vo 1 Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet (KK) 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää omaa opettajaksi kasvun prosessiaan. 

 kykenee reflektoimaan oman ammattitaitonsa kehittymistä ja suuntaamaan omaa ammatillista 
kasvuaan haluamaansa suuntaan. 
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Sisältö:  

 henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen. 

 ajankohtainen opetusohjelmassa tarkemmin määritettävä opettajan ammattitaitoa lisäävä 
luentokokonaisuus. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Oppimateriaali ja kirjallisuus määritellään luentokokonaisuuden yhteydessä. 
 
Suoritustavat: 
Luennot ja niihin sisältyvä opetusohjelmassa tarkemmin määriteltävä kirjallinen työ. 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. 
 

Johdatus mediakasvatukseen, 3 op 

Introduktion till mediefostran 
Introduction to media education 

 
Weboodin tunniste: 610046 
 
Tyyppi: Yleisopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 ymmärtää median ja verkon mahdollisuudet ja haasteet opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa.  

 ymmärtää monilukutaidon merkityksen audiovisuaalisessa kulttuurissa. 

 osaa hyödyntää mediaa ja verkkoympäristöjä monipuolisesti opetuksessa. 
 

Sisältö: 
Opintojakson ydinaines on 

 mediakasvatuksen, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytön tarkastelu opetuksessa, opiskelussa, 

oppimisessa ja viestinnässä. 

Opintojaksossa käsitellään 

 median ja tieto- ja viestintätekniikan käytön viimeaikaisia muutoksia. 

 mediakasvatuksen peruskäsitteistöä ja tutkimusta. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Sintonen, S. (2012). Susitunti: kohti digitaalisia lukutaitoja. Tampere: Finn Lectura. Saatavana myös 

e-kirjana. 

 Kynäslahti, H., Kupiainen, R., & Lehtonen, M. (2007). Näkökulmia mediakasvatukseen. (s. 3-25). 

Helsinki: Mediakasvatusseura. Saatavilla: http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-

99964-1-4.pdf 

 Yksi ajankohtainen verkon mediakasvatusta koskeva sivusto, esim. Sosiaalinen media oppimisen 

tukena, www.sometu.ning 

 

http://www.sometu.ning/
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Suoritustavat: 

 ryhmäopetus ja verkkotyöskentely 

 
Arviointi:  
Arviointi koostuu mediaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävän opetuskokonaisuuden suunnitelmasta tai 
muusta kurssin alussa ilmoitettavasta soveltavasta tehtävästä. Arviointimenetelmät ovat numeerinen ja 
kirjallinen arviointi opettajan suorittamana tai vertaisarviointina, opettajan kanssa sovittavalla tavalla. 
Arviointiasteikko on 0-5. 
 
 

SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (KK ja KM) 

Luokanopettajan koulutuksessa suoritettavassa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa pakollisena 
sivuaineena suoritetaan peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
(60 op). Tämän lisäksi suoritetaan yhdessä vapaavalintaisessa yliopistollisessa oppiaineessa perusopinnot 
(vähintään 25 op). Kasvatustieteen maisterin tutkinnossa sivuaineopintoina suositellaan suoritettavaksi 
kandidaatin tutkinnon sivuaineena olleen oppiaineen aineopinnot (vähintään 35 op). Vaihtoehtoisesti 
suoritetaan jonkun muun oppiaineen perusopinnot. Molemmissa tutkinnoissa suoritetaan sivuaineopintojen 
lisäksi vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkintojen minimilaajuus täyttyy. 

 


