
HELSINGIN YLIOPISTO 
Luokanopettajan koulutus pääaineena kasvatustiede 

   
Luokanopettajan koulutus pääaineena kasvatustiede  
 
KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 
 
Viestintäopinnot ja opiskeluun orientoivat opinnot 21 op 

Opetus- ja opetussuunnitelman perusteet   1 op 
Kieli ja kielenkäyttötaito                      14 op 

Äidinkieli: puheviestintä ja vuorovaikutus   5 op 
Puheviestintä PY 1    2 op 
Draamakasvatus PY 2    3 op 

Tieteellinen kirjoittaminen    3 op 
Vieras kieli     3 op 
Toinen kotimainen kieli    3 op 

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa (TVT-ajokortti)  3 op 
Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus   3 op 

 
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op 

Johdatus kasvatustieteisiin    3 op 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja   4 op 
filosofiset perusteet (OPP)     
Johdatus kasvatuspsykologiaan (OPP 3 op)   5 op 
Didaktiikka (OPP)     7 op 
Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka (OPP)   3 op 
Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet   3 op 

 
Kasvatustieteen aineopinnot 35 op 

Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen (OPP)  6 op 
Oppilaantuntemus (OPP)    6 op 
Esi- ja alkuopetuksen teoria ja didaktiikka (OPP)   3 op 
Määrälliset tutkimusmenetemät 1    4 op 
Laadulliset tutkimusmenetelmät 1    3 op 
Orientoiva harjoittelu (OPP)    3 op 
Kandidaatin tutkielma                                         10 op 

 
Ainedidaktiikan opinnot (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja 
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) 60 op 

Ad 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka   8 op 
Ad 1.1 Äidinkieli koulussa    3 op 
Ad 1.2 Kirjallisuus koulussa    3 op 
Ad 1.3 Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen   2 op 

Ad 2. Matematiikan didaktiikka    7 op 
Ad 3. Taito- ja taideaineiden didaktiikka                     14 op 

Ad 3.1 Kuvataiteen didaktiikan perusosa   3 op 
Ad 3.2 Käsityön didaktiikan perusosa   5 op 
Ad 3.3 Liikunnan didaktiikan perusosa   3 op 
Ad 3.4 Musiikin didaktiikan perusosa   3 op 

Ad 4. Humanististen aineiden didaktiikka   6 op 
Ad 4.1 Historian didaktiikan perusosa   3 op 
Ad 4.2 a) Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 3 op 
tai 
Ad 4.2 b) Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa  3 op 

Ad 5. Ympäristö- ja luonnontieteellisten aineiden didaktiikka                         12 op 
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Ad 5.1 Maantieteen didaktiikan perusosa   3 op 
Ad 5.2 Biologian didaktiikan perusosa   3 op 
Ad 5.3 Fysiikan didaktiikan perusosa   3 op 
Ad 5.5 Kemian didaktiikan perusosa   3 op 

Seuraavista (Ad 6) valitaan kaksi opintojaksoa: yksi pedagogisen orientaation 
opintojakso ja yksi yhteiskunnallisen ja kulttuurisen orientaation opintojakso. 
Opintojaksot eivät voi olla samasta oppiaineesta. 
Ad 6. Taito- ja taideaineiden didaktiikan valinnaiset osat**  7 op 

Ad 6.1 Kuvataide valinnainen, pedagoginen orientaatio  4 op 
Ad 6.2 Liikunta valinnainen, pedagoginen orientaatio  4 op 
Ad 6.3 Musiikki valinnainen, pedagoginen orientaatio  4 op 
Ad 6.4 Tekninen työ valinnainen, pedagoginen orientaatio  4 op 
Ad 6.5 Tekstiilityö valinnainen, pedagoginen orientaatio  4 op 
Ad 6.6 Kuvataide valinnainen, yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen orientaatio    3 op 
Ad 6.7 Liikunta valinnainen, yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen orientaatio    3 op 
Ad 6.8 Musiikki valinnainen, yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen orientaatio    3 op 
Ad 6.9 Käsityö valinnainen, yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen orientaatio    3 op 

Seuraavista (Ad 7 ja Ad 8) valitaan kummastakin yksi opintojakso: 
Ad 7. Humanististen aineiden didaktiikan valinnaiset osat**    3 op 

Ad 7.1 Historian didaktiikan valinnainen osa   3 op 
Ad 7.2 Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan 
valinnainen osa     3 op 
Ad 7.3 Elämänkatsomustiedon didaktiikan valinnainen osa  3 op 

Ad 8. Ympäristö- ja luonnontieteellisten aineiden didaktiikan 
valinnaiset osat**     3 op 

Ad 8.1 Maantieteen didaktiikan valinnainen osa  3 op 
Ad 8.2 Biologian didaktiikan valinnainen osa   3 op 
Ad 8.3 Fysiikan didaktiikan valinnainen osa   3 op 
Ad 8.4 Kemian didaktiikan valinnainen osa   3 op 

Ad 9. Monialaisten opintojen eheyttävät opintojaksot*/** 
Ad 9.1 Monialaiset ilmiöopinnot (ILMIÖ)                      13 op 
Ad 9.2 Taito ja taideaineiden eheyttävä valinnainen osa                       3/4/7 op 
Ad 9.3 Orientoivien aineiden eheyttävä valinnainen osa                          3/6 op 

* Opintojaksojen Ad. 9.2 Taito- ja taideaineiden eheyttävä valinnainen osa ja Ad 9.3 Orientoivien 
aineiden eheyttävä valinnainen osa opetustarjonta voi vaihdella vuosittain. Kulloinkin tarjottavien 
opintojaksojen laajuudet ja sisällöt vahvistetaan opetusohjelmissa. 

 
** Taito- ja taideaineiden didaktiikan (Ad 6) seitsemän (7) opintopisteen valinnainen osa 
suoritetaan siten, että opiskelija valitsee yhden kurssin (pedagoginen orientaatio), jonka laajuus 
on 4 opintopistettä ja toisen kurssin (yhteiskunnallinen ja kulttuurinen orientaatio), jonka laajuus 
on 3 opintopistettä. Valinnan tulee kohdentua pedagogisen orientaation sekä yhteiskunnallisen 
ja kulttuurisen orientaation kursseissa eri oppiaineisiin. Opiskelija perehtyy opintojaksolla Ad 6 
eri orientaatioiden välityksellä kahteen eri taito- ja taideaineeseen.   
 
Osana opintojaksoa Ad 6 tai opintojakson Ad 6 sijaan voidaan suorittaa myös taito- ja 
taideaineiden eheyttävä valinnainen osa (Ad 9.2), mikäli opintojakso on asetettu ko. lukuvuonna 
tarjolle. Opintokokonaisuuden laajuus on 3/4/7 op.   
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Humanististen- ja ympäristö- ja luonnontieteellisten aineiden didaktiikasta suoritetaan 
yhteensä 6 opintopistettä siten, että humanististen aineiden didaktiikasta (Ad 7) opiskelija 
valitsee yhden kurssin ja ympäristö- ja luonnontieteellisten aineiden didaktiikasta (Ad 8) yhden 
kurssin. Kokonaisuuksien Ad 7 ja Ad 8 sijaan voidaan suorittaa myös Orientoivien aineiden 
eheyttävä valinnainen osa (Ad 9.3) mikäli opintojakso on tarjolla kyseisenä lukuvuotena. 
Opintokokonaisuuden laajuus on 3/6 op.    

 
 
Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 39 op 

Tutkintoon tulee sisällyttää yksi yliopistollinen vähintään 25 opintopisteen 
opintokokonaisuus sekä lisäksi vapaasti valittavia yliopistollisia opintoja niin, että 
tutkinnon opintopisteiden vähimmäismäärä saavutetaan.  
 

 
KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 
 
Viestintäopinnot ja opiskeluun orientoivat opinnot 4 op 

Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet                      1 op 
Johdatus mediakasvatukseen    3 op 

 
Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op 

Kulttuurinen moninaisuus koulussa     3 op 
Opetussuunnitelmateoria ja evaluaatio (OPP)   3 op 
Pedagoginen tietäminen ja oman käyttöteorian rakentaminen (OPP 5 op) 7 op 
Määrälliset tutkimusmenetelmät 2    4 op 
tai 
Laadulliset tutkimusmenetelmät 2    4 op 
Syventävien opintojen menetelmätarjotin   6 op 
(Menetelmäopintoja valittava kuuden opintopisteen verran eli kaksi opintojaksoa) 

Mixed methods – Monimenetelmäisen tutkimuksen metodologia 
kasvatustieteessä     3 op 
Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät   3 op 
Laadullisten aineistojen diskursiiviset analyysimenetelmät  3 op 
Video oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa   3 op 
Konfirmatorinen faktorianalyysi    3 op 
Rakenneyhtälömallintaminen    3 op 
Parametrittomat tutkimusmenetelmät   3 op 
Kvalitatiivisten muuttujien tilastollinen analyysi   3 op 
Visuaaliset tutkimusmenetelmät    3 op 
Lapsinäkökulma ja lapsuudentutkimus – tutkimuslähtökohtia, 
metodeja, metodologiaa ja käytäntöä   3 op 
Oppimisen tutkimus    3 op 

Monialainen harjoittelu (OPP)    9 op 
Maisteriharjoittelu (OPP)    8 op 
Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaopinnot                     40 op 

 
Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 36 op 

Tutkintoon tulee sisällyttää yksi yliopistollinen vähintään 25 opintopisteen 
opintokokonaisuus sekä lisäksi vapaasti valittavia yliopistollisia opintoja 0-10 
opintopistettä riippuen sivuaineopintojen laajuudesta. 

 

 


