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• Monialaisten oppimiskokonaisuuksien päivä 
kiistanalaisista asioista 22.4.20122

• Päivän tavoitteina oli käsitellä monialaisesta oppilaiden 
valitsemia kiistanalaisia asioita sekä harjoitella 
toiminnallisesti aiheiden käsittelyä. Päivän suunnittelivat 
ja ohjasivat opetusharjoittelijat, jotka koulutettiin 
luennolla. Luokat valitsivat aiheiksi sananvapauden ja 
ihmisoikeudet, eläinten oikeudet, tasa-arvon, 
seksuaalisen väkivallan ja häirinnän, yhdenvertaisuuden, 
huumeet ja monia muita. 



Mitä ovat kiistanalaiset aiheet 
(controversial issues)

• Asioita, jotka herättävät voimakkaita tunteita ja 
jakavat mielipiteitä yhteisöjen sisällä ja 
yhteiskunnassa

• Niin paikallisia kuin globaaleja ilmiöitä

• Vanhoja ja uusia aiheita



Esimerkkejä
• Rokotukset
• Koronarajoitukset
• Toriparkki
• Pakollinen ruotsin opiskelu
• Maahanmuutto
• Tulkinnat historiallisista tapahtumista
• Abortti
• Ilmastonmuutos
• Turkistarhaus
• Suvivirsi kevätjuhlassa
• Al-Holin leirillä olevat suomalaiset









Miksi päivä järjestetään? 

• Opetussuunnitelman luvun 4.4 mukaista opetusta

• Laaja-alaisen osaamisen alueet L1-L7 keskiössä (luku 
3.3)

• Demokraattisen toimintakulttuurin oppimista (luku 
4.2)



Päivän tavoitteet oppilaille

• harjoitella laaja-alaista osaamista – mitkä L-
tavoitteet?

• harjoitella dialogin taitoa

• harjaantua tarkastelemaan asioita monesta 
näkökulmasta (monialaisuus)

• harjoitella demokraattisia kompetensseja



Ops edellyttää näitä asioita:

• ”Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien 
tarkasteluun ja oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen 
järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi 
monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.”

•

• ”Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen 
osaamisen kehittymistä”.

•

• ”Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen 
toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi 
kansalaisiksi.”



Monialaisuus

• Vähintään kahden eri oppiaineen näkökulma asiaan

Maahanmuutto:

• maantieteellinen ilmiö (maantiede)

• yhteiskunnallinen ilmiö (historia ja yhteiskuntaoppi)

• maahanmuutto ja ihmisoikeudet (uskonto, et)

• ilmenee kirjallisuudessa ja elokuvissa (äidinkieli ja 
kirjallisuus)



Ongelmaa ei ole tarvitse ratkaista 

• Tavoitteena on valaista asian eri puolia

• Tavoitteena on antaa tilaa keskustelulle ja eri 
näkökulmille

• Tavoitteena on antaa mahdollisuus ymmärtää eri 
osapuolien asemaa



• aiheet ja käsitykset kumpuavat nimenomaan 
yhteisöjen arvoista ja niiden oikeutuksen kokemus 
on tunnekokemus   → faktoilla ei aina ole merkitystä 
kiistanalaisia aiheita käsiteltäessä

• toki faktojakin tarvitaan

”voin ymmärtää, miksi ajattelet näin, vaikka en ole 
samaa mieltä”



Dialogisuus

• Kuunteleminen

• Vuoropuhelu

• Avoimuus

• Ajatusten vaihtoa

• Moninäkökulmaisuus



Opetusmenetelmät

• keskustelun pelisäännöt kannattaa laatia yhdessä 
oppilaiden kanssa

• ”Millaisessa keskustelussa itse olisi turvallista olla 
mukana, jos aiheena on jokin kiistanalainen (eli 
minulle äärettömän tärkeä) aihe?”

• 5 minuuttia porinaa → kaksi pelisääntöä



Opetusmenetelmät

• Toiminnalliset menetelmät

• Draamamenetelmät

• Osallistavat menetelmät

• Pelillisyys

• Oppilaslähtöisyys

• Taito- ja taideaineet mukaan 



Demokraattisen koulukulttuurin kompetenssit

• Laaja-alaisen osaamisen sisältöinä voivat olla mm. 
demokraattisen koulukulttuurin kompetenssien 
viitekehys (Euroopan neuvosto)

• ”Perhonen” kuvaa niitä taitoja, joita 
demokraattisessa kouluyhteisössä toimiminen 
edellyttää ja joita sen tulisi kehittää

• Laatinut demokraattisten koulujen kouluverkosto 





Taitoja kehitetään tietoisesti

• Keskustelutyökalujen antaminen ja niiden käytön 
harjoitteleminen (esim. minä-viestintä)

• Ryhmätyötaitojen treenaaminen tietoisesti

• Arvostamisen ja kunnioituksen osoittamisen 
merkkien tunnistaminen

• Omien tunteiden tunnistaminen ja sanallistaminen

• Toisen asemaan asettuminen esim. draaman avulla



Kollegiaaliset tiimit

• Aihe on sovittu yhdessä

• Osalla tiimeistä kaksi luokkaa: yksi aihe, 
suunnitellaan yhdessä, toteutusvaiheessa tiimi 
jakautuu kahtia

• Tuntisuunnitelma

• Yksi kirjaa suunnitelman –sopikaa ajoissa, deadline 
19.4. klo 15



• Päivästä tehdään tuntisuunnitelmat 3x75 min



Kollegiaalisessa tiimissä

• Työnjako on demokraattinen

• Tuloksena on tuntisuunnitelmat, jotka jaetaan  
päivän ohjaaville opettajille

• Ohjaavat opettaja : ne opettajat, jotka muutenkin 
pitäisivät tunteja



Aikataulu

• Kollegiaalisten tiimien 2 tapaamista

• Välityöskentely

• Tuntisuunnitelmat jaettavina 19.4. klo 15

• Toteutus 21.4.



Tulossa :

• lista valvovista opettajista 21.4.

• luokkatilat

• reunaehdot (mm. koronatilanteen mukaan)

• pyykkinaruharjoituksen ohjeet

• tuntisuunnitelmalinkit tiimeille



Aiheen valinta

• Pyytäkää jokaiselta oppilaalta 

kuuma aihe – ei voi puhua koulussa

kädenlämmin aihe – ehkä voisi

kylmä aihe – varmasti voisi puhua koulussa



Tuntisuunnitelmapohja





Lähteet

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/pe
rusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.
pdf

• Reference framework of competences for democratic 
culture. Euroopan neuvosto 2018 
https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-
reference-framework-of-competences-vol-2-8573-
co/16807bc66d)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d


• https://www.globaalikoulu.net/wp-
content/uploads/2016/11/vihapuhe_lahettilaiden_kansio_2016.pdf

•

• https://dembra.no/fi/laeringsressurser/
•

• https://faktabaari.fi/baaripuhetta/sisallysluettelo-faktabaarin-kasikirja/
•

• http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/vanhemmat/videot.htm
•

• http://www.depolarize.fi/2018/05/08/mita-polarisaatio-on-ja-miten-se-toimii/

https://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2016/11/vihapuhe_lahettilaiden_kansio_2016.pdf
https://dembra.no/fi/laeringsressurser/
https://faktabaari.fi/baaripuhetta/sisallysluettelo-faktabaarin-kasikirja/
http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/vanhemmat/videot.htm
http://www.depolarize.fi/2018/05/08/mita-polarisaatio-on-ja-miten-se-toimii/


• https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/wp-
content/uploads/sites/179/2021/02/Minasta-kiinni-
oppimateriaali.pdf

• https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateria
ali%5D=Oppimateriaali

• https://maailma2030.fi/opettajalle/tehtavat/

https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/wp-content/uploads/sites/179/2021/02/Minasta-kiinni-oppimateriaali.pdf
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateriaali%5D=Oppimateriaali
https://maailma2030.fi/opettajalle/tehtavat/

