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Opasraportti

KTK - Erityispedagogiikka, KK (2017 - 2018)

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, 
erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehto

Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelman perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja 
eri ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Erityispedagogiikan koulutus antaa monipuoliset 
valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi 
hankkia erityisopettajan kelpoisuuden joko varhaiskasvatukseen tai ala- ja yläkouluihin, lukioon sekä myös 
ammatillisiin oppilaitoksiin. Koulutuksen päätieteenalat ovat erityispedagogiikka, kasvatustiede, psykologia, logopedia 
ja sosiologia.

Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, 
erilaisiin interventioihin, monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen 
johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet 
ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.

Osaamistavoitteet:

Tieto

Opiskelija tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, menetelmät, tieteenperinteet, keskeiset 
teoriat, tutkimustulokset ja metodologian.

Opiskelija osaa analysoida kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen liittyvää 
tutkimuksellista tietoa sekä soveltaa sitä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelija tuntee inklusiivisen kasvatuksen periaatteet.

 

 

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tutkimuksen, laatia 
työelämässä tarvittavia selvityksiä ja arvioida eri tietolähteiden luotettavuutta.

Opiskelija tuntee koulutuksen suunnittelun mekanismeja ja asiakirjoja, kuten 
opetussuunnitelmia, sekä osaa analysoida ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija osaa tarkastella yksilöllisiä kasvuun ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja huomioida 
ne omassa toiminnassaan.
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Työskentelytapa ja 
soveltaminen (taito)

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa toimintaansa sekä toimimaan kasvatusalan tehtävissä 
empaattisesti, eettisesti, yhteistyökykyisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti.

Opiskelija osaa tulkita kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja kytköksiä ja tunnistaa 
sosiaalisen vastuunsa pedagogisena asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida ihmisten välistä vuorovaikutusta ja niiden psykologisia 
perusteita tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja välittämisen näkökulmista.

 

Vastuu, johtaminen 
ja yrittäjyys

Opiskelija osaa määritellä ja paikantaa kasvatusalan eri tehtäväalueita sekä arvioida omaa 
sijoittumistaan ja kiinnostustaan eri työelämän sektoreille.

Opiskelijalla on perusedellytykset toimia oman alansa asiantuntija- ja johtotehtävissä 
itsenäisesti ja vastuullisesti, osana moniammatillista työyhteisöä.

 

Arviointi

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa kehitystään ja vastaamaan yksittäisten ryhmien ja 
henkilöiden kehityksestä ottaen huomioon oppimisen elinikäisen jatkumon.

 

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot

Opiskelija pystyy osallistumaan tieteenalallaan käytävään keskusteluun äidinkielellään, 
toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijalla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisensa kehittämiseen ja 
arviointiin

Erityispedagogiikan tutkintorakenteet ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Tutkintorakenteet

Erityispedagogiikka, kandidaatin tutkinto

Tutkintorakenteen tila: arkistoitu

Lukuvuosi: 2017-18

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2017

Orientoivat opinnot (5 op) (5 op)

http://www.oulu.fi/ktk/opinto-opas
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405028Y: Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen, 5 op

Kieli- ja viestintäopinnot (10 op) (10 op)

A200031: Kieli- ja viestintäopinnot, 10 op
Kieli ja viestintäopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista

900102Y: Viesti ja vaikuta (KTK), 5 op
901032Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK), 1 op
901033Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK), 1 op
902130Y: Vieras kieli (englanti), 3 op

Erityispedagogiikka, perusopinnot (25 op) (25 op)

A255102: Erityispedagogiikka, perusopinnot, 25 op
Pakollisuus

402106P: Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op
402107P: Kielen ja kommunikaation tukeminen, 5 op
402108P: Oppimisen moninaisuus, 5 op
402109P: Käyttäytymisen haasteet, 5 op
402110P: Erityiskasvatus elämänkulussa, 5 op

Erityispedagogiikka, aineopinnot (55 op) (55 op)

A255103: Erityispedagogiikka, aineopinnot, 55 op
Pakollisuus

402120A: Erityispedagogiikka professiona, 5 op
402121A: Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet, 5 op
402122A: Matematiikan oppimisvaikeudet, 5 op
402123A: Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka, 5 op
402134A: Moninaisuus kasvatuksessa, 5 op
402130A: Harjoittelu 1 - Erityispedagogiikan toimintaympäristöt, 5 op
402131A: Harjoittelu 2 - Erityispedagogiikka koulussa, 5 op
407041A: Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op
407040A: Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op
407045A: Kandidaatintutkielma, 10 op
407047A: Kypsyysnäyte, 0 op

Sivuaine: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Suorita kasvatustieteen perusopinnot tutkintosi pakollisena sivuaineena.

A250504: Kasvatustiede, perusopinnot, 25 op
Pakollisuus

410084P: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5 op
410085P: Kasvu, kehitys ja oppiminen, 5 op
410086P: Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus, 5 op
410087P: Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op
410088P: Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät, 5 op

Valinnainen sivuaine (60 op) tai 2*25 op:n sivuaine ja 10 op muita opintoja (60 op)

Valitse yksi (60 op = 25op + 35 op) sivuaine, jonka suoritat kandidaatin tutkintoon. Sivuaine voi olla esimerkiksi 
psykologia (A250603 ja A250604), sosiologia (A211401 ja A211402) tai matematiikka.

Psykologia ja sosiologia ovat tiedekunnan vapaita sivuaineita. Muiden tiedekuntien sivuaineisiin hakeutumisesta 
opiskelija vastaa itse.
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Vaihtoehtoisesti voit suorittaa myös kaksi (2) 25 op:n laajuista sivuainetta ja lisäksi 10 op:n edestä valinnaisia 
opintoja.

Mikäli et suorita maisterivaiheessa luokanopettajien  monialaisia opintoja, voit suorittaa vaaditut 406049A Äidinkieli ja 
kirjallisuus I: Kieli ja tekstitaidot 5op sekä 406052A Matematiikka 5op jo kandidaatin tutkintoon. Em. jaksot ovat 
pakollisia opintoja, jotka suoritetaan joko kandidaatin tutkintoon tai maisterin tutkintoon.

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

405028Y: Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Laru

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay405028Y Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. syksy
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa:

tunnistaa ja ymmärtää teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja ilmiöt
tunnistaa laaja-alaisen osaamisen taidot (21th century skills) ja osaa soveltaa niitä osana oppimista ja opetusta
soveltaa teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia suunnitellessaan ja toteuttaessaan käytännön opetus- 
ja oppimistilanteita..
Soveltaa teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen ilmiöitä  käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa

Orientoivat infoluennot sekä pienryhmät käytyään opiskelija
osaa suunnitella omia opintojaan yksin ja yhteistyössä muun opiskelijayhteisön kanssa.
hahmottaa oman koulutuksensa tutkintorakenteet, sisällöt ja opiskelukäytännöt.
ryhmäytyy omaan pienryhmäänsä.

Sisältö:
Orientoituminen opintoihin: opintojen aloittamiseen liittyvät asiat, opintojen tavoitteet, kulku, rakenne ja sisältö, opiskelun eettiset 
periaatteet ja opiskelukulttuuri, oman opintosuunnitelman laatiminen (HOPS), ryhmäytyminen sekä integroituminen yliopistoyhteisöön ja 
omaan tiedekuntaan

 
Teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen tutkimuskohteet, peruskäsitteet ja  kehityssuunnat
Tämän vuosisadan ydintaidot ja perusopetuksenopetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen taidot
Teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen käytännön sovellutukset: a) oppimisympäristöt, pilvipalvelut ja toimisto-ohjelmat b) digitaalisen 
materiaalin tuottaminen ja jakaminen c) laitteet ja verkot d) ohjelmoinnin perusteet
Osaamisen näkyväksi tekeminen: digitaalinen portfolio ja osaamismerkit

Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Opintoihin orientoituminen 1 op.
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Infoluentoja sekä omaopettaja- ja pienryhmäohjaustunteja 20-30 h. HUOM! Opintoihin orientoitumisen osuus 
korvataan avoimen yliopiston kurssitoteutuksessa erillisellä lisätehtävällä joka kerrotaan ao. kurssin yhteydessä
 
Teknologiatuettu oppiminen 4 op.
Teknologiatuettu oppiminen ja opetus koostuu kolmesta eri osiosta:
 

perusosasta (10h suurryhmätapaamisia, 20h workshop-harjoituksia, 40h ryhmä- tai yksilötyöskentelyä),
opintoihin integroidusta osasta (30h itsenäistä tai ryhmätyöskentelyä)  ja
jakamisosasta (4h tapaaminen + 10h itsenäistä tai ryhmätyöskentelyä)

 
1) Perusosan kaikille yhteiset suurryhmätapaamiset  (10h)  koostuvat asiantuntijapuheenvuoroista ja -alustuksista 
jotka toteutetaan soveltuvin osin uusinta käytössä olevaa teknologiaa hyödyntäen monimuotototeutuksena. 
Harjoitusworkshopit  (20h) keskittyvät  teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen ilmiöiden ja sovellutusten 
harjoitteluun. Perusosan yhteydessä tehdään erilaisia harjoitustöitä ja aloitetaan henkilökohtaisen portfolion 
kokoaminen (näihin on varattu 40h ryhmä- ja/tai yksilötyötä).
 
2) Opintoihin integroidussa kurssiosassa sovelletaan perusosan aikana opittuja  taitoja ja tietoja käytännön opetus-, 
oppimis ja vuorovaikutustilanteissa. Edellä mainittuja tilanteita syntyy esim. aine-, monialaisten ja ammatillisten 
opintojen yhteydessä. (Integroivaa vaihetta tuetaan tukipävystyksellä ja siihen kuuluu 30h itsenäistä- tai 
ryhmätyöskentelyä)
 
3) Jakamisosassa osaaminen tehdään näkyväksi kolmella tavalla:
 

a) Opiskelijat jakavat omat tuotoksensa tähän tarkoitukseen osoitettuja välineitä hyödyntäen. Jaettavat tuotokset ja muut suoritukset 
syntyvät perusosan ja integroivan osan aikana.
b) Osaaminen tehdään näkyväksi esim. digitaalisten osaamismerkkien avulla joita haetaan tehtyjä suorituksia vastaan. Kun käytännön 
osaamista osoittavia merkkejä on kerätty riittävästi, opiskelijalle myönnetään automaattisesti osaamistodistus.
c) Opiskelija luo digitaalisen portfolion joka toimii sekä henkilökohtaisen reflektion välineenä että materiaalipankkina.

(Jakamisosaan on varattu 4h yhteinen tapaaminen + 20h itsenäistä tai ryhmätyöskentelyä)
Kohderyhmä:
Kasvatustieteiden opiskelijat eri tutkinto-ohjelmista
Esitietovaatimukset:
Ei
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on osa orientoivia opintoja
Oppimateriaali:
Saatavissa opintojakson oppimisympäristössä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin suoritus: Osallistuminen monimuoto-opetukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen 
ja siitä keskustelu omaopettajan kanssa sekä teknologiatuetun oppimisen tehtävien suorittaminen ja jakaminen.
 
Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan opiskelijan tuottaman materiaalin, osaamismerkkien ja/tai portfolion 
perusteella.
 
Hyväksytyssä kurssisuorituksessa opiskelija osoittaa tuntevansa teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen  keskeiset 
työvälineet, peruskäsitteet, lähestymistavat ja niiden kehityksen. Opiskelija osoittaa myös tuntevansa tämän 
vuosisadan ydintaidot (opetussuunnitelman perusteissa laaja-alaisen osaamisen taidot) osana teknologiatuetun 
oppimisen ja opetuksen viitekehystä. Hän osaa suunnitelmallisesti hyödyntää  sovelluksia ja välineitä 
osana  oppimista, opetusta ja vuorovaikutusta . Opiskelija osaa arvioida omaa tuotostaan kriittisesti ja esittää 
kehitysehdotuksia. Opiskelija kykenee tekemään osaamisensa näkyväksi portfolion, osaamismerkkien ja/tai tuotosten 
jakamisen avulla.
 
Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelija ei ole osoittanut osaamistansa kurssin toteutustavassa kuvatulla tavalla.
Tuotokset ovat keskeneräisiä, hajanaisia ja pintapuolisia. Opiskelija ei osoita tuntevansa teknologiatuetun oppimisen
ja opetuksen keskeisiä työvälineitä, käsitteitä ja lähestymistapoja. Opiskeija ei myöskään hahmota tämän vuosisadan
ydintaitojen (perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taidot) merkitystä teknologiatuetun
oppimisen ja opetuksen viitekehyksessä. Opiskelija ei ole tehnyt osaamistaan näkyväksi portfolion, osaamismerkkien
ja/tai tuotosten jakamisen avulla.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Jari Laru ja koulutussuunnittelijat
Työelämäyhteistyö:
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Opiskelijalla on mahdollisuus toteuttaa osia opintojakson suorituksista työelämän ympäristöissä. Osa kurssin 
opinnoista integroituu myös aine-, monialaisiin- tai ammatillisiin opintoihin (koulutusohjelmasta riippuen) tai voidaan 
toteuttaa esim. projektimuotoisesti jossain alakohtaisessa työkontekstissa (esim. koulu).
Lisätiedot:
Opintojakso liittyy luokanopettajan monialaisiin ja varhaiskasvatuksen ammatillisiin opintoihin.
Liittyvät kurssit: Ohjelmointi perusopetuksessa ja Avoin Workshop

A200031: Kieli- ja viestintäopinnot, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2010 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Ei opintojaksokuvauksia.

Kieli ja viestintäopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista

900102Y: Viesti ja vaikuta (KTK), 5 op

Voimassaolo: 01.01.2017 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:

-

Asema:

Pakollinen opintojakso kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille ja myös niille ennen vuotta 2017 
aloittaneille opiskelijoille, joilta puuttuvat molemmat opintojaksot 900070 Tieteellinen viestintä I, 2 op ja 
900075Y Puheviestintä, 2 op.

Lähtötasovaatimus:

-

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukaisesti

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
valita eri akateemisiin ja ammatillisiin tilanteisiin sopivan kirjallisen tai suullisen viestintätavan
havaita ja käyttää kieltä eri tarkoituksiin kuten tiedon ja tunteiden välitykseen ja kielellä 
vaikuttamiseen
hankkia ja soveltaa tietoa tavoitteen ja tilanteen mukaan
välittää selkeästi ja havainnollisesti tietoa muille kehittyvään asiantuntijuuteensa nojaten
tarkastella kriittisesti omaa ja muiden viestintää.

 

Sisältö:
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vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, suullisen vaikuttamisen keinot, argumentointi, monilukutaito, 
kokonaisuuksien hallinta, tiimikirjoittaminen, asiantuntijaviestintä, tieteellinen kirjoittaminen, lähteet ja niiden 
käyttö

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Kontaktiopetusta noin 32 t ja itsenäistä työskentelyä 103 t.

Kohderyhmä:

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Opettajan jakama materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytysti 
suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Tiedekunnan periaatteen mukaan opiskelijan velvollisuutena on osallistua opintojakson ensimmäiselle 
kerralle, jossa opettaja käy läpi opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat.

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kaija Oikarainen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

-

901032Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901060Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito, verkkokurssi 1.0 op

ay901032Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO) 1.0 op

Taitotaso:

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema:

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä.
Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä 
alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Kurssi sisältää myös opintojakson 901033Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (KTK), 1 op.
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri 
tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää 
riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


8

Lähtötasovaatimus:

Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen 
oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL 
vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. 
Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun 
avulla (   op), sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri 901028Y På väg 1-3
viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa 
vaadittavaa koulutusohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja 
viestintäkoulutuksen www-sivuilta, kohdasta .ruotsin lähtötaso

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

Ruotsi

Ajoitus:

Opintonsa syksyllä 2016 tai sitä ennen aloittaneet:
3. vuoden kevätlukukausi kasvatustieteiden koulutusohjelmassa. 
2. vuoden syyslukukausi luokanopettajan koulutusohjelmassa. 
1. vuoden syyslukukausi musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa. 
1. vuoden kevätlukukausi varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa.
1. vuoden kevätlukukausi erityispedagogiikan koulutusohjelmassa.
2. vuoden kevätlukukausi Intercultural Teacher Education –koulutusohjelmassa.
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901032Y. 
 
Opintonsa syksyllä 2017 aloittaneet:
2. vuoden syyslukukausi kasvatustieteiden koulutusohjelmassa. 
2. vuoden syyslukukausi luokanopettajan koulutusohjelmassa. 
1. vuoden kevätlukukausi musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa. 
2. vuoden kevätlukukausi varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa.
2. vuoden syyslukukausi erityispedagogiikan koulutusohjelmassa.
3. vuoden syyslukukausi Intercultural Teacher Education –koulutusohjelmassa.
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901032Y.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä ja tekemään 
niistä johtopäätöksiä. Hän osaa saada viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin 
toimiessaan isäntänä/vieraana, keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, käyttää 
kasvatustieteen erikoissanastoa, ja suunnitella ja pitää oman alaansa liittyviä lyhyitä esityksiä.

Sisältö:

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja 
ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja, ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä, omaan alaan liittyviä 
kirjoitustehtäviä ja esiintymistaidon harjoittelua.

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Lähiopetustunteja 26 t ja itsenäistä työskentelyä 26 t, yhteensä 52 t / kurssi.

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat (ks. yllä ajoitus).

Esitietovaatimukset:

Ks. Lähtötasovaatimus

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Opettaja tiedottaa oppimateriaalista ennen kurssin alkua sähköpostitse.

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901028Y&html=1
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 100 %. Kurssiin kuuluu 
suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.
Vaihtoehtoiset suoritustavat:
AHOT: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/ahot
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). 
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Lue lisää kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteeri

Vastuuhenkilö:

Yhteysopettajat löytyvät osoitteesta: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/43648 

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901032Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (KTK), 1 
op.  Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen 
yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston sähköpostiosoite, pääaine ja vuosikurssi, 
mahdollinen yo-arvosana ja lukion ruotsin päättöarvosana sekä mahdollinen tieto ruotsin valmentavan 
kurssin suorittamisesta. Opetuksen alkamisajankohta ilmoitetaan WebOodissa.
 

901033Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901061Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito, verkkokurssi 1.0 op

ay901033Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO) 1.0 op

Taitotaso:

ks. 901032Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

902130Y: Vieras kieli (englanti), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

ay902130Y Vieras kieli (englanti) (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/ahot
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteeri
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/43648
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901032Y&html=1
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B2

Asema:

Compulsory course for students of education.

Lähtötasovaatimus:

English must have been A1 or A2 language at school or equivalent English skills acquired otherwise. If you 
received the grade "L" or "E" in the Finnish matriculation exam, you can be exempted from the second 

.part of the course

Laajuus:

3 ECTS, workload is 80 hrs (36 hrs of contact teaching + 44 hrs of independent study).

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

See the study guide of your study programme.

Osaamistavoitteet:

Objectives:
to develop students' English language skills needed for effective communication on different topics 
related to education and teaching,
to practice comprehending and producing academic oral presentations and written texts

Learning outcomes - by the end of the course students are expected to be able:
to summarize, interpret and discuss academic texts on topics related to the field of education,
to write short essays and summaries on topics related to education and teaching,
to search information on a chosen educational theme, and analyze, explain and orally communicate 
the ideas

Sisältö:

reading strategies and techniques with academic texts,
academic writing practice,
oral presentation practice,
multicultural awareness activities

Järjestämistapa:

Contact teaching and independent study.

Toteutustavat:

Classroom sessions, individual assignments (essays and summaries), an oral presentation in pairs and 
homework tasks.

Kohderyhmä:

Students of the Faculty of Education

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Course materials will be provided by the teacher in electronic form.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Regular participation in all contact teaching and completion of all required coursework. An end-of-course 
examination.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

The evaluation scale is 0-5. 

Vastuuhenkilö:

See contact teachers

Työelämäyhteistyö:

-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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A255102: Erityispedagogiikka, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA255102 Erityispedagogiikka (Oulu) (AVOIN YO) 25.0 op

Laajuus:
25 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Pääaineopiskelijoilla 1. opintovuosi ja sivuaineopiskelijoilla yleensä 3. tai 4. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

määritellä erityispedagogiikan aseman koulutus ja kasvatusjärjestelmän tukena
tunnistaa ja analysoida erillisen erityisopetuksen palvelujärjestelmän ja toisaalta inklusiivisen koulutus- ja 
kasvatusjärjestelmän piirteitä
kuvata oppimisen yksilöllisiä haasteita

Sisältö:
Erityispedagogiikka tutkimus- ja tieteenalana on kasvatustieteen osa-alue, joka tutkii teoreettista ja praktista 
erityiskasvatustapahtumaa. Lähitieteitä ovat kielitiede, psykologia, sosiologia ja lääketiede, sekä liikunta- ja 
musiikkitiede, joiden käsitteitä ja teorioita erityiskasvatuksessa hyödynnetään. Erityispedagogiikka kasvatuksen osa-
alueena keskittyy tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen kysymyksiin. Tällöin 
käytetään käytännön erityispedagogiikasta määritelmää erityiskasvatus, joka on laajasti sekä kasvatusta ja opetusta. 
Tehtävänä on tuottaa kasvatuksen ja opetuksen alueella toimiville kasvattajille, opettajille ja ohjaajille tietoa ja taitoa 
kohdata erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja opiskelijoita, jotka tarvitsevat oppimisessaan yksilöllistä tukea sekä 
henkilökohtaisia, vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä. Erityispedagogiikka tukee käytännön pedagogisin 
keinoin lasta ja nuorta kehittymään sosiaalisesti, toiminnallisesti, emotionaalisesti ja tiedollisesti yksilöllisten 
kehitysresurssiensa mukaisesti. Erityisopetus koulussa tukee yhtäältä yleistä opetusta ja oppimista, mutta se voi 
kohdistua yksilölliseen opetukseen, oppimiseen ja oppilaan kuntouttamiseen, jolloin puhutaan yhä laajemmin 
kuntouttavasta opetuksesta. Kuntouttavaan opetukseen sisältyy vaihtoehtoisten menetelmien lisäksi yhteiskunnan 
palvelujärjestelmän tukitoimenpiteet. Nykyään erityisopetus on ammattiala, jossa painotetaan tavoitteellisia 
käytännön menettelytapoja sekä erityisiä ja yksilöllisiä opetustoimenpiteitä tarvitsevien yksilöiden opetusta, 
yhteistyötaitoja sekä valmiutta verkostotyöhön.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Sivuaine koostuu seuraavista kursseista:

402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (5 op)
402108P Oppimisen moninaisuus (5 op)
402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

 Tarkemmat kurssikohtaiset tiedot löytyvät sivuaineoppaan "opintojaksot" välilehdeltä.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteiden tiedekunnan Erityispedagogiikan pää- ja sivuaineeseen valitut opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ei ole
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Ei ole
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kursseittain
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kokonaisuuden numeerisesti arvioitavat opintojaksot arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:
0 = Opiskelijoiden tuotokset ovat keskeneräisiä ja hajanaisia, eikä niistä käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin 
ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotokset eivät vastaa annettuja tehtävänantoja.
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1 = Opiskelijoiden tuotokset ovat erittäin pintapuolisia, ja kurssimateriaalien käyttö on pinnallista ja suppeaa. 
Vastaukset/tuotokset on jäsennelty epäloogisesti.
2 = Opiskelijoiden tuotokset ovat melko pintapuolisia. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta 
lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaukset ovat tehtävänannon mukaisia. 
Vastausten/tuotosten rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.
3 = Opiskelijoiden tuotokset kattavat kurssien ydinteemat, ja kirjoitustyyli on paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. 
Vastauksissa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja ne ovat  täysin tehtävänantojen 
mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.
4 = Opiskelijoiden tuotokset ovat laajoja ja syvällisiä. Kirjoitustyyli on pääsääntöisesti pohdiskeleva ja kriittinen. 
Vastaukset ovat täysin tehtävänannon mukaisia. Tuotos on tieteellinen, loogisesti etenevä ja helppolukuinen.
5 = Opiskelijoiden tuotokset  ovat erittäin laajoja ja muodostavat tieteellisiä kokonaisuuksia, joista ilmenee kurssin 
teemojen syvällinen ja laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Tuotosten rakenne 
noudattelee tieteellisen tekstin vaatimuksia. Tuotokset/vastaukset on tehty ajallaan.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1-5
Vastuuhenkilö:
Marko Kielinen
Työelämäyhteistyö:
Ei ole

Pakollisuus

402106P: Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. periodi

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
määritellä erityispedagogisen toiminnan ja sen tavoitteet
tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä
tunnistaa ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja
soveltaa vammaisuuden erilaisia malleja
kuvata alustavasti erityiskasvatuksen kehityslinjoja

Sisältö:

Erityiskasvatusta ohjaavat ideologiat, arvot ja periaatteet
Käsityksiä ihmisen olemuksesta, erilaisuudesta ja moninaisuudesta
Erityispedagogiikka ja lähitieteet
Lapsen kehityksen seuranta, havainnointi ja varhainen puuttuminen
Yleinen, erityinen ja tehostettu tuki sekä hoito, opetus ja kuntoutus yleisellä tasolla
Erityspedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja käytäntöön tutustuminen

Järjestämistapa:

Lähiopetus

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Toteutustavat:

20 h luennot (ensimmäinen ehdottoman pakollinen), 6 h pienryhmää, 3 tutustumiskäyntiä ja niiden 
reflektointi, luento- ja  kirjallisuustentti 3h.

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan pää- ja sivuaineeseen valitut opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei ole

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sivuaineen muut opintojaksot:
402107P Kommunikaation haasteet (5 op)
402108P Oppimisen moninaisuus (5 op)
402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

Oppimateriaali:

Moberg, S., Hautamäki, J.Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009). 
Erityispedagogiikan perusteet. WSOY.  221 s.
Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. 2012 , toim. Jahnukainen M.. Lastensuojelun Keskusliitto.  437 s.
Ja harjoitusryhmissä:  (2016). Toim. Kokkonen T. 966 s Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. . tai 
FINLEX-tietokanta,  (http://www.finlex.fi/fi/laki/).
Ryhmissä soveltuvin osin, (mm. ; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Perusopetuslaki 2010, 1287

; Varhaiskasvatuslaki (2015/580;Kehitysvammaisten huolto: So 206 Laki kehitysvammaisten /2013
erityishuollosta ja Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta ja erityishuoltopiirit;  Vammaiset: So 214 Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista,So 215  Asetus vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, So 216 Laki vammaisetuuksista, So 217 Laki 
vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet; 
Perustuslaki, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus: Pe 101 Suomen perustuslaki: Perusoikeudet; Lapsen 
oikeudet: Si 209, Lastensuojelu: Si 233 Lastensuojelulaki, Si 234 Laki lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä ja  Valtion koulukodit

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen lähiopetukseen ja tutustumiskäynneille (3 pakollista), oppimistehtävät, kirjallisuuden ja 
luentojen tenttiminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5

Vastuuhenkilö:

Marko Kielinen

Työelämäyhteistyö:

On, mm. vierailukohteet

402107P: Kielen ja kommunikaation tukeminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay402107P Kommunikaation haasteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjc9ZD4vYnPAhUhOJoKHWe7CEAQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Flinkit%2Fsd%2F20131287&usg=AFQjCNGnyA-cku43CLcAF89sypa0MgI1ww&sig2=hK9b9v86QroH9blbDlpmaQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjc9ZD4vYnPAhUhOJoKHWe7CEAQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Flinkit%2Fsd%2F20131287&usg=AFQjCNGnyA-cku43CLcAF89sypa0MgI1ww&sig2=hK9b9v86QroH9blbDlpmaQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjc9ZD4vYnPAhUhOJoKHWe7CEAQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Flinkit%2Fsd%2F20131287&usg=AFQjCNGnyA-cku43CLcAF89sypa0MgI1ww&sig2=hK9b9v86QroH9blbDlpmaQ
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:

2. periodi (syyslukukausi)

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa määritellä kielen ja kommunikaation vaikeuksia  
osaa erotella kommunikaation haasteet eri ikäkausina
osaa vertailla erilaisia diagnosointi- ja arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja 
tuntee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja tietää vaikuttavista interventioista.

Sisältö:

Puheen, kielen ja kommunikaatio vaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen;
kielenkehityksen erityisvaikeus; viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys;
kielen ja kuulon vaikeudet;
kommunikoinnin tukeminen ja puhetta tukevat ja korvaat kommunikaatiomenetelmät.

 

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

14 h luennot (ensimmäinen ehdottoman pakollinen), 3h luento- ja kirjallisuustentti 

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sivuaineen muut opintojaksot:
402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
402108P Oppimisen moninaisuus (5 op)
402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

Oppimateriaali:

Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. 2006. K. Launonen & A-M 
Korpijaakko-Huuhka (toim.) s. 277.
JA
Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-Kustannus. s. 445. (soveltuin 
osin)
JA 
Siiskonen, T.; Aro, T.; Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet 
varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos.
TAI 
Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) 2001/2004. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja 
opetus kouluiässä. Uusin painos.
TAI
Aro, M., Siiskonen, T. &  Ahonen,, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä.
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen 
suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5

Vastuuhenkilö:

Helena Miettunen

Työelämäyhteistyö:

On, vierailumahdollisuus

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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402108P: Oppimisen moninaisuus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay402108P Oppimisen haasteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

3. periodi (kevätlukukausi)

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
analysoida oppimiseen ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä yksilön elämänkulussa ja erilaisissa 
oppimisympäristöissä.
tunnistaa erilaisia oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja lahjakkuuden ilmenemismuotoja. 
tunnistaa moniammatillisen yhteistyön merkityksen oppimisen edistämisessä 
sekä monikulttuurisuuden vaikutukset oppimiseen

Sisältö:

Oppimisvalmiuksien ja -vaikeuksien lähestymistapoja ja taustoja
Sensomotoriset toiminnat oppimisessa
Erilaiset oppijat, lahjakkaista kehitysvammaisiin
Oppimisen haasteet varhaislapsuudesta aikuisuuteen
Oppimisen haasteiden tunnistaminen, arviointi ja tukeminen
Lukivaikeus, kehitysvamma, liikuntavamma ja aistivammat opetuksen haasteina.
Monikulttuurisuuden huomioiminen.

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

14 h luennot (ensimmäinen ehdottoman pakollinen) sekä 3 h luento- ja  kirjallisuustentti

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sivuaineen muut opintojaksot:
402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (5 op)
402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

Oppimateriaali:

Ahvenainen, O. & Holopainen, E. 2005. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet: teoreettista taustaa ja opetuksen 
perusteita. Special data Oy. 
JA
Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola ja Kari Nyyssölä. (toim.) 
2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. s. 69. 
http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF
JA  

http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF
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Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012. Kehitysvammaisuus.  
TAI
Takala, M. (2016) huom. uusi painos! Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmenia. Gaudeamus.208 s

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen 
suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5

Vastuuhenkilö:

Leila Kairaluoma

Työelämäyhteistyö:

On, asiantuntijavierailu

402109P: Käyttäytymisen haasteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay402109P Käyttäytymisen haasteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

4. periodi (kevätlukukausi)

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa määritellä haastavan käyttäytymisen keskeisiä käsitteitä ja kuvata niiden piirteitä 
pedagogisesta, psykologisesta, psykiatrisesta, neurologisesta ja yhteisöllisestä viitekehyksestä käsin
tunnistaa erilaisia käyttäytymisen haasteita kasvatusjärjestelmässä sekä yksilöllisestä että 
yhteisöllisestä näkökulmasta
tuntee tuen tarjoamisen muotoja ja monialaisen yhteistyön sisällön ja merkityksen
ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat, koulukiusaaminen ja rikollisuus ovat osa 
syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä.

Sisältö:

Käyttäytymis- ja tunne-elämän häiriöitä erilaisista viitekehyksistä
Haastavan käyttäytymisen käsitteitä, diagnostiikkaa ja tulkintoja
Lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöiden ilmeneminen
Tunne-elämän merkitys lapsen kehitykselle ja siihen liittyvä tuen tarve
Epäsuotuisan kehityksen riskitekijöitä mm. syrjäytymisvaara
Käyttäytymishäiriöiltä suojaavat tekijät ja suotuisan kehityksen tukeminen
Koulukiusaaminen, rikollisuus syrjäytyminen ilmiönä

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

14 h luennot (ensimmäinen ehdottoman pakollinen), tutustumiskäynnit, itsenäistä työskentelyä sekä 3 h 
tentti

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan pää- ja sivuaineeseen valitut opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei ole

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sivuaineen muut opintojaksot:
402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
402107P Kommunikaation haasteet (5 op)
402108P Oppimisen haasteet (5 op)
402110P Erityiskasvatus elämänkulussa  (5 op)

Oppimateriaali:

Alla olevista 4 teosta
- Positiivisen psykologian voima. 2015. (toim.) Uusitalo-Malmivaara, L. Jyväskylä. PS-kustannus
JA
- Dufva , V. & Koivunen, M. 2012. ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä. PS-Kustannus. 293 s.
JA
- Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym. (toim.) (2016).  Lastenpsykiatria ja 

. Duodecim, n. 600 s. osat I ja II. nuorisopsykiatria
Alla olevista yksi:
- Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. PS-Kustannus. 165 s.
TAI
Araneva, M. 2016. Lapsen suojelu - toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. 
Talentum. 
TAI
Kerola, K. & Sipilä A-K. 2017. Haastava käyttäytyminen – syitä ja muutoksen mahdollisuuksia. Oulu: 
Tervaväylän koulu.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin ja vierailukäynneille osallistumista ja kirjallisuuden (3 teosta) ja 
luentojen tenttimistä opettajan kanssa sovittavalla tavalla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5

Vastuuhenkilö:

Lea Veivo

Työelämäyhteistyö:

Ei ole

402110P: Erityiskasvatus elämänkulussa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay402110P Erityiskasvatuksen historia, palvelujärjestelmä ja elämänkulku (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

kevätlukukausi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa selittää erityiskasvatuksen historian ja kehityslinjat sekä palvelujärjestelmän kehityksen
osaa analysoida arvoja ja paradigmoja sekä historiallisen että palvelujärjestelmän kehityksen 
taustalla
eläytyä vammaisen tai tukea tarvitsevan henkilön asemaan
tunnistaa esteettömän yhteiskunnan vaatimukset sekä vammaisten että ei-vammaisten 
näkökulmasta
määrittää ammattilaisen yhteistyön sisältöjä ja reunaehtoja

Sisältö:

Erityiskasvatuksen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
Integraatio, inkluusio ja lähikouluperiaate
Erityiskasvatus elämänkaaren eri vaiheissa
Palvelujärjestelmät ja moniammatillisuus yksilön ja perheen tukena
Erityiskasvatus ammattialana
Esteettömyys eri tasoilla

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

8 h suurryhmäopetusta sekä lisäksi itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä sekä 3h tentti

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan pää- ja sivuaineeseen valitut opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei ole

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sivuaineen muut opintojaksot:
402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (5 op)
402108P Oppimisen moninaisuus (5 op)
402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)

Oppimateriaali:

1. Määttä, P. & Rantala, A: 2010. Tavallisen erityinen lapsi. PS-Kustannus. 259 s.
2. Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen. Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta 
kehittämässä. 2015. Maija Hirvonen (toim.). https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96197
/JAMKJULKAISUJA2032015_web.pdf?sequence=1
Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. 2008  Honkanen, E.; Kaikkonen, L. ja Kotila, H. (toim.).
WSOY: Helsinki.
3. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan. Yliopistokustannus. 214 s 
TAI 
3. Vammaisuuden tutkimus. 2006. Toim. A. Teittinen. Helsinki: Yliopistopaino. 260 s.
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin osallistumista sekä kirjallisuuden (3 teosta) ja luentojen tenttimistä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5

Vastuuhenkilö:

Elina Viljamaa

Työelämäyhteistyö:

Ei ole

A255103: Erityispedagogiikka, aineopinnot, 55 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96197/JAMKJULKAISUJA2032015_web.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96197/JAMKJULKAISUJA2032015_web.pdf?sequence=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
55 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. ja 3. opintovuosi
Osaamistavoitteet:

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää erityispedagogisen 
profession laajuuden.
Opiskelija oppii tunnistamaan käyttäytymisen haasteita ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä.
Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutus kehittyy ja millaisia haasteita siinä voi olla ja miten ne näkyvät 
aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita 
edistävästi.
Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä 
ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen.
Opiskelija saa valmiuksia sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä.

Sisältö:
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: 
402120A Erityispedagogiikka professiona 5 op 
402121A Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet 5 op 
402123A Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka 5 op 
402122A Matematiikan oppimisvaikeudet 4 op 
402134A Moninaisuus kasvatuksessa 5 op 
402130A Harjoittelu 1 # Erityispedagogiikan toimintakentät 5 op 
402131A Harjoittelu 2 # Erityispedagogiikka koulussa 5 op 
407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op 
407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op 
407045A Kandidaatintutkielma 10 op
407047A Kypsyysnäyte 0 op
Järjestämistapa:
Lähiopetus ja itsenäinen työskentely
Toteutustavat:
Luentoja, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja harjoitteluja
Kohderyhmä:
Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Erityispedagogiikan perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Ei ole
Oppimateriaali:
Katso opintojaksokohtaiset kuvaukset.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kokonaisuuden numeerisesti arvioitavat opintojaksot arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:
0 = Opiskelijoiden tuotos on keskeneräinen ja hajanainen, vastauksesta ei käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin 
ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotos ei vastaa lainkaan tehtävänantoa.
1 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin pintapuolinen, ja kurssimateriaalin käyttö on pinnallista ja suppeaa. Vastaus on 
jäsennelty epäloogisesti.
2 = Opiskelijoiden tuotos on melko pintapuolinen. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta 
lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaus on tehtävänannon mukainen. 
Vastauksen rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.
3 = Opiskelijoiden tuotos on kurssin ydinteemat kattava, ja kirjoitustyyli paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. 
Vastauksessa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja se on täysin tehtävänannon 
mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.
4 = Opiskelijoiden tuotos on laaja ja syvällinen. Kurssin ydinmateriaalien lisäksi myös täydentävää materiaalia on 
hyödynnetty jonkin verran. Kirjoitustyyli noudattelee akateemista kirjoitustyyliä ja on pääsääntöisesti pohdiskelevaa, 
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argumentoivaa ja kriittistä. Vastaus on täysin tehtävänannon mukainen. Tuotoksen rakenne on tieteellinen, loogisesti 
etenevä ja helppolukuinen.
5 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin laaja ja tieteellinen kokonaisuus, josta ilmenee kurssin teemojen syvällinen ja 
laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Rakenne noudattelee tieteellisen 
kirjoittamisen vaatimuksia.
 
Lue lisää   yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 1–5
Vastuuhenkilö:
Leila Kairaluoma
Työelämäyhteistyö:
Kyllä. Kokonaisuus sisältää harjoittelujaksoja.

Pakollisuus

402120A: Erityispedagogiikka professiona, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Kevätlukukausi, mutta 2016 aloittaneilla opiskelijoilla sekä erillisiä erityisopettajaopintoja tekevillä 
opiskelijoilla syyslukukausi)

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää erityispedagogisen profession erilaisia sisältöjä ja työtapoja.
Hän saa valmiuksia toimia erilaisissa erityispedagogiikan tehtävissä.
Hän saa valmiuksia opettajan työhön kuuluvien dokumenttien laatimiseen (esim. vasu, pedagoginen 
arvio, selvitys, oppimissuunnitelma ja HOJKS), monialaiseen yhteistyöhön ja erilaisissa verkostoissa 
ja työyhteisöissä toimimiseen. Lisäksi hän saa valmiuksia erilaisten pedagogisten ratkaisujen 
käyttämiseen (mm. yhteisopettajuus, konsultointi), erilaiset oppimisympäristöt (esim. 
ilmiöpohjaisuus).
Opiskelija syventää tietoaan lapselle ja oppilaalle tarjottavan tuen tarpeen tunnistamisesta ja 
toteuttamisesta eri vaiheissa esikoulusta ammatilliseen opetukseen.
Opiskelija saa valmiuksia erilaisiin työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin sekä eväitä omaan 
ammatilliseen kehittymiseen.
Opiskelija osaa soveltaa opetusalan lainsäädäntöä käytäntöön sekä sosiaalilainsäädäntöä tilanteen 
vaatimusten mukaan.
Opiskelija tuntee voimassaolevan opetussuunnitelman linjaukset tuen tarpeen näkökulmasta.

Sisältö:

Erityisopettajan rooli kouluyhteisössä ja ammatillisessa tiimissä, lainsäädäntö, kolmiportaisen tuen ja 
oppilashuollon vaatimukset ja sisällöt. Erityispedagogiikan asiantuntijan tehtävien sisältö ja 
toteuttamistapoja mm. konsultatiivinen työote.

Järjestämistapa:

luentoja ja pienryhmäopetusta, mahdollisuuksien mukaan vierailu

Toteutustavat:

Suurryhmäopetusta 16h ja pienryhmätyöskentelyä 14 h joustavasti vuorotellen sekä omatoimista 
työskentelyä 10h sekä 3h tentti.

Kohderyhmä:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat  ja erityisopettajaksi pätevöityvät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Erityispedagogiikan perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Osa erityispedagogiikan aineopintoja sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia 
opintoja.

Oppimateriaali:

Mitchell, D. (2008) What really works in special and inclusive education. Using Evidence-based teaching 
strategies. Taylor & Francis. s. 1-194.
JA
Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.304 s. 
Luetaan sivulle 235, ei osaa IV.
JA
Artikkeli: Co-teaching: Shin, M.; Lee, H. & McKenna, J. 2016. Special education and general education pre-
service teachers' co-teaching experiences: a comparative synthesis of qualitative research. International 

, 20 (1), 91-107.Journal of Inclusive Education
Ja yksi alla olevista
Cantell, H. 2010. Ratkaiseva vuorovaikutus. Erikoispainos varhaiskasvattajille. Kasvatuksellisia 
kohtaamisia lasten kanssa. WSOY. s. 201.
TAI
Cantell, H & Kallioniemi, A. 2016. Kansankynttilä keinulaudalla Miten tulevaisuudessa opitaan ja 
opetetaan? PS-Kustannus:Jyväskylä. 
TAI
Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M-L. (toim.) (2015). Erityisopetuksesta 

Suomen kasvatustieteellinen seura. 205 s.oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista sekä kolmeen kirjaan, yhteen artikkeliin ja 
luentoihin perustuvan tentin tekemistä. Tenttimuoto sovitaan kurssin opettajan kanssa.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Vastuuhenkilö:

Lea Veivo

Työelämäyhteistyö:

On, koulu- ja päiväkotivierailuja

402121A: Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen perusmenetelmät ja ymmärtää erilaisten 
menetelmien kielisidonnaisuuden. Opiskelija hallitsee lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tyypillisen 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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kehittymisen elämänkaaressa ja tunnistaa siitä poikkeavan kehityksen niin teknisen lukemisen, 
oikeinkirjoituksen kuin tuottavan kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen osalta. Teoreettisen hallinnan lisäksi 
opiskelija osaa käyttää lukivaikeuksien arviointivälineitä ja osaa tulkita yksilöllisiä tuloksia intervention 
näkökulmasta. Opiskelija tuntee erilaisia tutkimusperustaisia lukemisen ja kirjoittamisen 
interventiomenetelmiä ja osaa soveltaa niitä vaikuttavasti eri  ikäisten oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Sisältö:

Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen valmiudet, lukivaikeuksien tausta ja syytekijät, luki-vaikeuksien 
tunnistaminen, arviointi ja tukeminen. Varhaiskasvatuksessa painotetaan kokonaiskielellistä 
harjaannuttamista, erityisesti kielellisen tietoisuuden kuntouttamista luki-vaikeuksien ennaltaehkäisijänä ja 
riskien vähentäjänä.

Järjestämistapa:

Lähiopetusta

Toteutustavat:

Suurryhmäopetusta 16h ja pienryhmäopetusta 14h.

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikkaa pääaineena opiskelevat ja erityisopettajaksi pätevöityvät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Erityispedagogiikan perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on erityispedagogiikan aineopintoja sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavia opintoja.

Oppimateriaali:

Panula, A-M. 2013. Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus: Seurantatutkimus esikoulusta 
yhdeksännen luokan loppuun. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Department of 
Teacher Education.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7871-2
TAI
Lukivaikeudesta lukitaitoon. 2006. Takala, M. & Kontu, E. (toim.). Yliopistopaino. Palmenia-sarja. 250 s.
JA
Kairaluoma, L., Ahonen, T. ;Aro, M. ; Kakkuri, I.; Laakso, K. Peltonen, M. & Wennström, K. 2008. 
Lukemalla ja tekemällä. NMI. Jyväskylä: Kopijyvä. s.193
JA
Kamhi, A. & Catts, H. (2011). Language and reading disabilities.3  edition. Pearson Education. Luvut 1-4; 
6-7. (soveltuvin osin, n. 150 s)
TAI
Rasinski, T.; Blachowicz, C. & Lems, K.(eds.) 2012. Fluency Instruction . Research-based best practices. 
New York: Guildford press. (soveltuvin osin, n. 150 s)
JA
Lyytinen, H. & Lyytinen, P. 2016. Lukivaikeuksien ennalta tunnistuksen ja ehkäisyn keinot – ja niiden 
perustelut. Kielikukko 3, 2-11. http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Lyytinen,%20H%20&%
20P_Lukivaikeuksien%20ennalta%20tunnistuksen%20ja%20ehk%C3%A4isyn%20keinot%20-%20ja%
20niiden%20perustelut.pdf

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista sekä 3 kirjan, yhden artikkelin ja luentoihin 
perustuvan kirjallisuuskuulustelun suorittamista.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Vastuuhenkilö:

Leila Kairaluoma

Työelämäyhteistyö:

On, erilaiset oppijat ry. ym. yhdistysyhteistyö

402122A: Matematiikan oppimisvaikeudet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

rd

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7871-2
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


23

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten taitojen kehittymistä ja siinä esiintyviä oppimisen vaikeuksia. 
Hän tutustuu ilmiön teoreettiseen taustaan, vaikeuden tunnistamiseen, arviointiin ja interventiomenetelmiin. 
Opiskelija saa valmiuksia matematiikan oppimisen erityyppisten haasteiden kohtaamiseen.

Sisältö:

lukujonotaidot, loogismatemaattisen ajattelun kehittyminen
laskemisen osaprosessit,
yhteydet luki-pulmiin,
opetuksen solmukohdat eri ikävaiheissa,
vaikeuksien tunnistaminen, arviointi ja kuntoutus.

Järjestämistapa:

Lähiopetusta

Toteutustavat:

Suurryhmäopetusta 14 h ja ryhmäopetusta 12 h sekä omatoimista työskentelyä 

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat ja erityisopettajaksi pätevöityvät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Erityispedagogiikan perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavia opintoja.

Oppimateriaali:

- Dowker, A. (ed) 2008. Mathematical Difficulties – Psychology and Intervention. Elsevier. 244 s.
- Berch, D. B. & Mazzocco, M. M.M. (2007). Why is Math So Hard for Some Children?  
TAI
- Gersten, R., Chard, D. J., Jayanthi, M., Baker, S. K., Morphy, P. & Flojo, J. (2008). Mathematics 
Instruction for students with learning disabilities or difficulty learning mathematics. A synthesis of the 

 Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction.intervention research.
- Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128; 1168-1177.
Toinen artikkeli sovitaan opettajan kanssa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista sekä kahteen kirjaan ja kahteen artikkeliin 
sekä luentoihin perustuvan tentin suorittamista.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Opintojakso arvostellaan asteikolla 1-5.

Vastuuhenkilö:

Kerttu Ristola

Työelämäyhteistyö:

Ei ole

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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402123A: Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja 
ympäristötekijöihin. Opiskelija saa valmiuksia toimia oppilaan sopeutumisvaikeudet huomioon ottavalla 
tavalla. Opiskelija perehtyy alueen erityispedagogiseen ja lastenpsykiatriseen tutkimukseen ja kykenee sen 
perusteella arvioimaan ja ohjaamaan lasten ja nuorten kehitystä. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia kehittää 
oppimateriaalia ja pedagogisia ratkaisuja sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen 
järjestelyjä.

Sisältö:

käyttäytymisen ja tunne-elämän yhteys eri ympäristöissä
Tunne-elämän haasteiden tunnistaminen ja kuntouttavat toimet.

Järjestämistapa:

Lähiopetusta ja mahdollinen tutustumiskäynti

Toteutustavat:

Suurryhmäopetusta 16 h, pienryhmiä 14 h, tentti 3 h

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat ja erityisopettajaksi pätevöityvät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Erityispedagogiikan perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavia opintoja.

Oppimateriaali:

Kauffman, J.M. & Landrum, T.J. 2013. Characteristics of emotional and behavioral disorders of children 
and youth. Upper Saddle River, New Jersey:
Merrill/Pearson. (501 s.) Osa 1: luvut 1,2,3, 4 s. 1-93. Osa 2:luku 6, 7, s. 116-155. Osa 3:luvut 9, 10, 11, 12 
s. 177-293, (10. painos). TAI
Kazdin, A. E. (2013). . 5 , 6 , or 7  edition. Long Grave: Behavior modification in applied settings
Waveland Press. 465 s.
JA                         
Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym. (toim.) (2016).  Lastenpsykiatria ja 

. Duodecim, n. 600 s. osat III ja osasta IV luvut 36-44. nuorisopsykiatria
TAI  
Varhaiserityiskasvatuksen opiskelijoille: Sinkkonen, J. & Kalland, M. (2011). Varhaislapsuuden tunnesiteet 
ja niiden suojeleminen. WSOY. 325 s. JA
Reid; S. F. & Johnson, J. 2012. Teacher’s guide to ADHD. Guilford Press.
Ahtola, A-R. 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. PS-Kustannus: Jyväskylä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista sekä neljän kirjan ja luentoihin perustuvan 
tentin suorittamista.

th th th
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Vastuuhenkilö:

Lea Veivo

Työelämäyhteistyö:

Ei ole

402134A: Moninaisuus kasvatuksessa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

englanti

Ajoitus:

syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
ymmärtää erityisyyden ja moninaisuuden vaikutuksen opettajan työhön, pedagogisiin valintoihin ja 
viestintään.
ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä esteettömän opiskeluympäristön vaatimukset 
kasvatukselle ja opetukselle.
oppii ottamaan opetuksessa huomioon lasten, nuorten ja aikuisten erilaisia kieli- ja kulttuuritaustoja 
ja näkee heidät yksilöinä yhteisössään, myös monikulttuurisissa tilanteissa.

 

Sisältö:

Kaikenlaisten lasten, nuorten ja aikuisten kohtaamista opetus- ja kasvatustilanteissa.
Monikulttuurisuuskasvatuksen käsitteitä, ohjaavia asiakirjoja sekä erilaisia lähestymistapoja, 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, erilaisia perheitä, kulttuureja ja arvoja.
Esteettömyyden reunaehdot ja yhdenvertaisuuslaki.
Sukupuolten tasa-arvo ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Luentoja 14 h sekä omatoimista työskentelyä

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat sekä vaihto-opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Erityispedagogiikan perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja tai syventäviä opintoja riippuen opintojen 
aloitusvuodesta.

Oppimateriaali:

Tentitään yhteensä kolme teosta. Näistä valitaan kaksi teosta:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


26

Obiakor, F. E. 2006. Multicultural Special Education: Culturally Responsive Teaching. Pearson: 
Ohio. s. 297.
Banks, J. A. & McGee Banks, C. A.2013. Multicultural Education: Issues and Perspectives. John 
Wiley & Sons. Usa. 348 s.
Gabel, S. L. & Lang, P. 2010. Disability Studies in Education: Readings in Theory and Method. Peter 
Lang Publishing.

Näistä yksi teos:
Abu-Hanna, Umayya.2012.  Multikulti: Monikulttuurisuuden käsikirja. Helsinki: Siltala.
Niemi, A-M. Mietola, R. & Helakorpi, J. 2010. Erityisluokka elämänkulussa Selvitys peruskoulussa 
erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten 
nuorten aikuisten koulutus- ja työelämäkokemuksista. Sisäministeriön julkaisut 1/2010. pdf 
 http://www.intermin.fi/julkaisu/012010?docID=24878 
Paavola, H., & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-kustannus
Arvonen, A., Katva, L., & Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. 
PS-kustannus. Keskitalo, P. 2010.
Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin. Rovaniemi: 
Lapin yliopisto. Die#ut 1.  http://brage.bibsys.no/samall/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_14543
/1/pigga%20KORJ1-5-9.pdf
Kivirauma, J. (toim.) 2016. Vammaisten elämä & elämäkerta. Tulkintoja vammaisuudesta 1900-

. Kynnys ry.luvun Suomessa
Artikkelit vain vieraskielisille opiskelijoille.

Jaatinen, R-E. 2015. Promoting Interculturalism in Primary School Children through the 
Development of Encountering Skills: A Case Study in Two Finnish Schools. 43(6), 731-Education, 
742.
Holm, G. & Londen, M. 2010. The Discourse on Multicultural Education in Finland: Education for 
Whom? , 21(2), 107-120.Intercultural Education
Acquah, E. O.; Tandon, M.; Lempinen, S. 2016. Teacher Diversity Awareness in the Context of 
Changing Demographics. , 15(2), 218-235.European Educational Research Journal

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytty suoritus edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista sekä kolmeen kirjaan ja luentoihin 
perustuvan kirjallisuuskuulustelun suorittamista.

Arviointiasteikko:

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Vastuuhenkilö:

Professori Marjatta Takala

Työelämäyhteistyö:

Ei ole

402130A: Harjoittelu 1 - Erityispedagogiikan toimintaympäristöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. opintovuoden kevät 

Osaamistavoitteet:

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija

http://www.intermin.fi/julkaisu/012010?docID=24878
http://brage.bibsys.no/samall/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_14543/1/pigga%20KORJ1-5-9.pdf
http://brage.bibsys.no/samall/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_14543/1/pigga%20KORJ1-5-9.pdf
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osaa havainnoida, toteuttaa ja osallistua toimivaa oppimista ja osallisuutta edistävään 
toimintaan                   
osaa analysoida erityispedagogisia ilmiöitä ja niiden taustaa käytännön toiminnassa, hallinnossa ja 
johtamisessa
tunnistaa esteellisyyttä tukipalveluissa ja muissa toiminnoissa sekä on osallistunut esteettömyyden 
kehittämiseen
hahmottaa erityispedagogiikan työkentän laaja-alaisuuden ja monikulttuurisuuden sekä oman 
ammatillisen kasvun tarpeen
osaa vertailla eri tahoilla toteutettavaa erityispedagogista ja monikulttuurista toimintaa
tutustuu monialaiseen yhteistyöhön                                                                

Sisältö:

työssäoppiminen
mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikan kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen
vuorovaikutus, järjestötyö, hallinto, monikulttuurisuus
johtamisen, inklusiivisen kasvatuksen sekä esteettömyyden tarkkaileminen, analysointi ja aktiivinen 
osallistuminen toimintaan.
monialainen yhteistyö

Järjestämistapa:

itsenäinen harjoittelu kentällä sekä lähiopetus

Toteutustavat:

Harjoittelu toteutetaan koulussa tai muussa opiskelijan valitsemassa ja ohjaajan hyväksymässä 
erityispedagogisessa yksikössä.
Harjoittelun pituus on 4 viikkoa ja se käsittää sekä ryhmänohjaus 8 h. Harjoittelu suoritetaan 
mahdollisuuksien mukaan pariharjoitteluna. Harjoittelija on vähintään kolme kokonaista ohjaajan työpäivää 
harjoittelupaikassa. Harjoittelupaikan ohjaaja antaa ohjausta 3h/vko/opiskelijapari.
Yhteensä harjoittelussa läsnäoloa 3-4 päivää viikossa, joista noin puolet harjoittelijan suunnittelemaa 
toimintaa ja puolet osallistumista harjoittelupaikan toimintaan. Harjoittelija pitää päiväkirjaa harjoitteluun 
käyttämästään ajasta sekä dokumentoi sen harjoittelun ohjaajalle nähtäväksi.

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan 5-vuotisen tutkinto-ohjelman opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Erityispedagogiikan perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja

Oppimateriaali:

Ohjaajan valitsema artikkeli

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja ohjaustapaamisiin, itsenäisten tehtävien tekeminen sekä kirjallinen 
työ liitettäväksi pedagogiseen portfolioon

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty/täydennettävä

Vastuuhenkilö:

Leila Kairaluoma

Työelämäyhteistyö:

Kyllä

Lisätiedot:

Opiskelijan tulee esittää , jos opiskelijalle annetaan opintoihin kuuluvassa ote rikosrekisteristä
harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Huolehdi, että 
rikosrekisteriote on näytetty ennen ensimmäisen harjoittelun alkamista.

402131A: Harjoittelu 2 - Erityispedagogiikka koulussa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. opintovuoden syksy (2. periodi)

Osaamistavoitteet:

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa
osaa arvioida yleisen tuen rinnalla tehostetun ja erityisen tuen sekä oppilashuollon merkitystä lapsen 
elämän kaaressa
osaa käyttää erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja sekä yhteisopetusta
osaa arvioida oppilaiden taitoja ja/tai toteuttaa intervention
osaa suunnitella ja toteuttaa tehostetun tuen opetusta eri-ikäisille oppijoille koulussa.
käyttää erityispedagogiikan tutkimusperustaisia arviointivälineitä ja opetusmateriaaleja
ymmärtää pedagogisen vastuun, kannustamisen ja myönteisyyden merkityksen
tunnistaa monialaisen yhteistyön vaatimukset ja osallistuu siihen
on tutustunut yhteisopettajajuuteen

Sisältö:

perusopetus, erityisopetus jollakin luokka-asteilla 0-9 välillä
luki –opetus
yksilöllisen opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
tutkimusperustaiset oppimateriaalit, arviointimenetelmät
erityispedagoginen keskustelu
osallistuminen monialaiseen yhteistyöhön ja tutustuminen koulun hyvinvointisuunnitelmaan
yhteisopettajuus

 

Järjestämistapa:

harjoittelu ja lähiopetus

Toteutustavat:

Harjoittelu suoritetaan koulussa (ensisijaisesti Normaalikoululla) ja se kestää 4 viikkoa. Jos harjoittelu 2 
suoritetaan alakoulussa, harjoittelu 3 tehdään yläkoulussa ja päinvastoin. Koulussa ollaan viikoittain 
vähintään kolme kokonaista ohjaajan työpäivää sekä osallistutaan ryhmänohjaukseen (yhteensä 8h) 
yliopistolla. Harjoittelu suoritetaan mahdollisuuksien mukaan pariharjoitteluna. Lisäksi harjoittelusta 
laaditaan kirjallinen raportti (KS. Erillinen ohje).
 
5op:n harjoittelu sisältää 133,5h opiskelijan työtä. Harjoittelu on kokonaisvaltainen ja tuntimäärät ovat 
suuntaa antavia.
 
Työtehtävät koululla:

Läsnäoloa koululla vähintään kolme kokonaista ohjaajan työpäivää/harjoitteluviikko. Läsnäoloon 
kuuluu tuntien seurantaa, erityisopettajan työparina toimimista sekä muuta erityisopettajan työhön 
kuuluva toimintaa.
Harjoittelussa opiskelija havainnoi vähintään 3 kokonaista ohjaajan työpäivää ennen omien tuntien 
pitämistä.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelun aikana 20h opetusta, joista 12h voidaan pitää 
yhdessä opiskelijaparin kanssa. Vähintään 5 tuntia tulee pitää yhteisopetuksena toisen opiskelijan 
tai koulun opettajan kanssa.
Opiskelija toteuttaa yliopiston antaman tehtävän (esim. pieni interventio, havainnointitehtävä, 
oppimansa testin käyttökokeilu, pieni koulutustuokio henkilöstölle)

 
Ohjaus koululla

Harjoittelupaikan ohjaaja antaa ohjausta 3h/vko/opiskelijapari. Voidaan toteuttaa lyhyempinä 
tuokioina esimerkiksi tunnin tai päivän päätteeksi.
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Ohjaus yliopistolla

Ryhmäohjausta yliopistolla 8h
Yksilöohjausta 1,5h/opiskelija (lehtorin käynti koululla)

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan 5-vuotisen koulutuksen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Erityispedagogiikan perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavia opintoja.

Oppimateriaali:

2 artikkelia e-Erika-lehdestä tai NMI-Bulletiinista

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja ohjaustapaamisiin, itsenäisten tehtävien tekeminen sekä kirjallinen 
työ liitettäväksi pedagogiseen portfolioon

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty/täydennettävä

Vastuuhenkilö:

Marko Kielinen sekä Normaalikoulun harjoittelukoordinaattorit Auli Halme, Erkki Pekkala, Markku Juopperi, 
Outi Takalo, Sirkku Leppilahti ja Katja Leinonen.

Työelämäyhteistyö:

Kyllä

Lisätiedot:

Harjoittelu 2 – Erityispedagogiikka koulussa sekä Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus ovat toisiinsa 
sidoksissa siten, että kumpikin harjoittelu suoritetaan eri kouluasteella (esikoulu, alakoulu, yläkoulu). 
Harjoitteluun ilmoittautuessa kerrotaan edelliset harjoittelupaikat sekä toiveet tulevalle harjoittelulle.

407041A: Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anu Alanko

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi, englanti ITE

Ajoitus:

2. tai 3. opintovuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen 
keskeisiä vaiheita
kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia
suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita
tulkita ja arvioida tekemiä laadullisia tutkimuksia
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Sisältö:
laadullisen tutkimuksen lähtökohdat
teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa
laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja
tutkimuskysymysten asettaminen ja muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa
tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet
laadullisen tutkimuksen aineistot
tutkimussuunnitelma

Järjestämistapa:

Lähiopetus. Luennot ja pienryhmäopetus.

Toteutustavat:

Luentoja 18t, pienryhmäopetusta 14t sekä itsenäistä työskentelyä n. 100t

Kohderyhmä:

Kaikki tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei ole

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa.

Oppimateriaali:

Soveltuvin osin:
Eskola, J. & Suoranta, J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Erityisesti 
luvut 1-3 ja 5-6.
Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) (2015) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu, 
virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) (2015) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle 
tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. ERITYISESTI OSA I. Jyväskylä: PS-
kustannus.
Metsämuuronen, J. (2003–). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). 
Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet).
Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. (myös Ellibs).

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja.
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento-osuus:
Opiskelijat laativat joko yksin tai parityönä oppimistehtäviä, joiden tavoitteena on soveltaa luentojen ja 
kirjallisuuden antia  oman kandidaatin tutkielman aihepiirin ja kysymyksenasettelun muotoiluun.
Harjoitukset:
Opiskelijat laativat joko yksin tai parityönä kandidaatin tutkielman tutkimussuunnitelman.

Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla 
jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.
 
Opiskelijan kurssisuoritus on
0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on 
olematonta ja laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.
1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.
2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.
3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden 
käyttö on pääasiassa hyvää.
4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja 
lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.
5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden 
käyttö on pääasiassa erinomaista.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Luentotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Pienryhmässä laadittava tutkimussuunnitelma arvioidaan asteikolla 0 – 5.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuhenkilö:

Anu Alanko

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijat: Mikäli pääaineopinnoissa 
on suoritettu vastaava kurssi, opiskelija suorittaa aineopintotasoisessa sivuaineessa (KT/PS) vastaavan 
laajuisesti kirjallisuutta tutkimusmenetelmäopintojen sijasta TAI osallistuu jonkin tiedekunnassa toimivan 
tutkimusryhmän toimintaan TAI opiskelee sivuaineeseen vastaavan laajuisesti oppiaineen sisältökursseja 
laaja-alaisen maisteriohjelman vapaavalintaisten kurssien tarjonnasta ( ).http://www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

407040A: Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Peltonen, Jouni Aslak

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, englanti ITE

Ajoitus:

2. tai 3. opintovuosi

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen 
keskeisiä vaiheita
suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita
arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia

Sisältö:
määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet
määrällisen tutkimuksen luotettavuus
yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen
tilastollisen päättelyn perusteet
estimointi
tilastollisia testauksia

Järjestämistapa:

Lähiopetus tai monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Luentoja 24t, pienryhmäopetusta 14t sekä itsenäistä työskentelyä 90t

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ja kasvatustieteen sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kasvatustieteen perusopinnot/Psykologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa

Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/ktk/opinto-opas
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Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opiskelijat suorittavat joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä oppimistehtävän, jossa lähtökohtana ja 
materiaalina käytetään kurssin luento- ja muuta opetusta, asiantuntijaluennoista koostettua 
videomateriaalia ja kirjallisuutta. Oppimistehtävää suunnitellaan ja kehitellään pienryhmätyöskentelyssä 
opettajan ja toisten opiskelijoiden avulla ja työ esitellään lopuksi toisille opiskelijoille esimerkiksi 
posterisessiossa. Oppimistehtävä voi myös koostua useista pienemmistä osatehtävistä.
 
Oppimistehtävä voi konkreettisesti olla esimerkiksi pienimuotoinen määrällinen tutkimus, analyysi ja 
yhteenveto toisten tekemistä, tiettyyn aihepiiriin liittyvistä määrällisistä tutkimuksista, valmiin määrällisen 
aineiston analyysi tai jotakin määrällisen tutkimuksen erityiskysymystä erittelevä esseetehtävä.
 
Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla 
jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.
 
Opiskelijan kurssisuoritus on
 
0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on 
olematonta ja tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.
1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.
2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.
3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden 
käyttö on pääasiassa hyvää.
4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja 
lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.
5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden 
käyttö on pääasiassa erinomaista.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Jouni Peltonen

Työelämäyhteistyö:

Ei.

Lisätiedot:

Kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat: Mikäli pääaineopinnoissa on 
suoritettu vastaava kurssi, opiskelija suorittaa aineopintotasoisessa sivuaineessa (KT/PS) vastaavan 
laajuisesti kirjallisuutta tutkimusmenetelmäopintojen sijasta TAI osallistuu jonkin tiedekunnassa toimivan 
tutkimusryhmän toimintaan TAI opiskelee sivuaineeseen vastaavanlaajuisesti oppiaineen sisältökursseja 
laaja-alaisen maisteriohjelman vapaavalintaisten kurssien tarjonnasta: .http://www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

407045A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

442164A-01 Kandidaatintyö 8.0 op

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/ktk/opinto-opas
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Ajoitus:

3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
pystyy määrittelemään tutkimusongelman
osaa laatia tutkimussuunnitelman tutkielmansa aiheesta
pystyy käyttämään omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää kirjallisuutta aiheen teoreettiseen 
tarkasteluun
tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa soveltaa niitä tutkielmansa kirjoittamisessa
pystyy laatimaan kandidaatintutkielman
osaa opponoida toisen opiskelijan tekemää kandidaatintutkielmaa

Sisältö:

tutkimussuunnitelman laatiminen
tutkimuksen toteuttaminen
tutkimusraportin kirjoittaminen
tutkielman opponointi ja arvioiminen
kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Ks. lisää http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Seminaarityöskentelyä noin 30 t, itsenäistä työskentelyä 240 h

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Pääaineen perusopinnot, Tieteellinen viestintä I ja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssit 
(ainakin aloitettu)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa pääaineen aineopintoja
407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) –kurssi linkittyy osaksi kandidaatintyöhön liittyviä 
seminaareja. Kurssin kuvauksen voi katsoa tästä linkistä: .http://libguides.oulu.fi/407045A

Oppimateriaali:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita.
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Oman tutkimussuunnitelman tekeminen ja esitteleminen, tutkielman kirjoittaminen ja esitteleminen, 
seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja toisen työn opponointi sekä kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Tapio Tenhu sekä seminaariryhmän vetäjät

Työelämäyhteistyö:

Ei ole

Lisätiedot:

Kandidaatintutkielma syötetään Laturi-järjestelmään. Laturin verkkosivu http://laturi.oulu.fi/
Ajankohtaiset kandi- ja graduryhmät löytyvät tiedekunnan internetsivuilta www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

407047A: Kypsyysnäyte, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot
http://libguides.oulu.fi/407045A
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://laturi.oulu.fi/
http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot
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Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

442164A-03 Kypsyysnäyte 0.0 op

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä

Ajoitus:

3. opintovuosi

Osaamistavoitteet:

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa 
suorittavien on kirjoitettava kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja 
suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Toteutustavat:

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua 
 koodille 407047A (Kypsyysnäyte/Kandidaatintutkielma) sen jälkeen, kun tutkielman ohjaaja WebOodissa

on antanut tutkielmalle kansitusluvan. Kypsyysnäytettä varten kandidaatintyön ohjaaja antaa 2-3 tutkielman 
alaan liittyvää aihetta, joista opiskelija valitsee yhden. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen on varattu aikaa 
kolme (3) tuntia.

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa pääaineen aineopintoja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot
 

Arviointiasteikko:

Sisällön ja kielen osalta hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilö:

Sari Harmoinen sekä seminaariryhmien ohjaajat

A250504: Kasvatustiede, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ulvinen, Veli-Matti Terho

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA250504 Kasvatustiede, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Laajuus:
25 op
Opetuskieli:
Suomi tai englanti
Ajoitus:
Kasvatustieteen opintojen alussa (useimmissa koulutuksissa 1. vuosi, AO-koulutuksessa 3. ja 4. vuosi)
Osaamistavoitteet:

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot
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Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin 
ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden 
jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -
teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia 
akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu 
kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.
Sisältö:
Opintokokonaisuusmuodostuu seuraavista opintojaksoista:

A250504 Kasvatustiede, perusopinnot 25 op

 

410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op

  410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op

  410086P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op

  410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op

  410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op

 
Järjestämistapa:
Lähi- ja monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Luentoja ja seminaarityöskentelyä
Kohderyhmä:
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ei
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Ei
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojaksojen yhteydessä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentit, kirjalliset tehtävät (voidaan käyttää erilaisia tilanteeseen sopivia yksilö- ja ryhmätehtäviä)
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyv/hyl
Lisätiedot:
Ei

Pakollisuus

410084P: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sari Harmoinen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=3481ea4f-e1d3-40a1-ae0d-b4299cbc9b2f&Kieli=1&OpinKohd=1218885&KaytOpasPvm=1957
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=3481ea4f-e1d3-40a1-ae0d-b4299cbc9b2f&Kieli=1&OpinKohd=45837774&KaytOpasPvm=1957
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=3481ea4f-e1d3-40a1-ae0d-b4299cbc9b2f&Kieli=1&OpinKohd=45839207&KaytOpasPvm=1957
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=3481ea4f-e1d3-40a1-ae0d-b4299cbc9b2f&Kieli=1&OpinKohd=45839380&KaytOpasPvm=1957
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=3481ea4f-e1d3-40a1-ae0d-b4299cbc9b2f&Kieli=1&OpinKohd=45839545&KaytOpasPvm=1957
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=3481ea4f-e1d3-40a1-ae0d-b4299cbc9b2f&Kieli=1&OpinKohd=45839708&KaytOpasPvm=1957
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


36

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet
eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen
soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö:
Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Perusosa 3 op: Kaikille yhteisiä luentoja 14 h, itsenäistä työskentelyä 67 h
Seminaariosa 2 op: Kontaktiopetusta tutkinto-ohjelmakohtaisissa pienryhmissä 10 h, itsenäistä 
työskentelyä 44 h
 
Esimerkkejä seminaariosan toteuttamiseen:

kasvatuksen ammatilliseen kenttään tutustuminen observoinnin avulla
kasvatuksen ammatilliseen kenttään tutustuminen kirjallisuuden tai dokumenttien avulla
muuta koulutusohjelmakohtaista opetusta: luentoja, verkkotyöskentelyä, pienryhmätyöskentelyä, lukupiirejä

Kohderyhmä:

Kasvatustieteen opiskelijat eri koulutusohjelmista

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja.

Oppimateriaali:

- Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. 
Tampere: Vastapaino. (myös ) tai luennoitsijan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus.Ellibs

-       - Koulutusohjelmakohtaista oppimateriaalia

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Perusosa 3 op
Suoritus: Kirjallinen tehtävä/ tentti.
 
Seminaariosa 2 op
Suoritus: Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja palautekertaan.
 
Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjallisen tehtävän / tentin perusteella.
 
Hyväksytyssä kurssisuorituksessa opiskelija osoittaa tuntevansa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset 
tutkimuskohteet, peruskäsitteet, lähestymistavat sekä tieteenalan pääsuuntaukset ja niiden kehityksen. 
Hän kykenee suhteuttamaan käsitteitä ja lähestymistapoja toisiinsa. Opiskelija osaa soveltaa 
kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön 
kasvatustilanteita. Käytännön kasvatustilanteiden tarkastelu on analyyttistä ja perusteltua.

Hylätyssä kurssisuorituksessa kasvatustieteellisen tutkimuksen tutkimuskohteiden, peruskäsitteiden, 
lähestymistapojen sekä tieteenalan pääsuuntausten käsittely on pintapuolista. Käsitteiden ja 
lähestymistapojen suhteuttaminen toisiinsa on puutteellista. Käytännön kasvatustilanteiden analyysi ja 
kuvaaminen on mekaanista ja pinnallista, eikä siinä kyetä hyödyntämään kasvatustieteen peruskäsitteitä ja 
tutkimustuloksia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Sari Harmoinen

Työelämäyhteistyö:

Opintojakson seminaariosa sisältää työssäoppimista.

https://www.ellibslibrary.com/oy/
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410085P: Kasvu, kehitys ja oppiminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Hanni-Mari Muukkonen-van der Meer

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen 
näkökulmasta
kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät
vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön 
kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa 
siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö:

Opintojakson keskeiset sisällöt

Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn
konteksteissa
Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Järjestämistapa:

Lähi- ja monimuoto-opetusta

Toteutustavat:

Perusosa 3 op: Kaikille yhteisiä luentoja 14 h, itsenäistä työskentelyä 67 h
 
Seminaariosa 2 op: Kontaktiopetusta tutkinto-ohjelmakohtaisissa pienryhmissä 10 h, itsenäistä 
työskentelyä 44 h
 
Kurssin lähtökohtana ovat kasvatuksessa kohdattavat ilmiöt, joita on perinteisesti tutkittu
kasvatuspsykologiassa: Kasvu, kehitys ja oppiminen. Kurssin aikana käsitellään esimerkkejä
arkielämässä tyypillisesti esiintyvistä kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä vuorovaikutukseen
liittyvistä ilmiöistä.
 
Esimerkkejä seminaariosan toteuttamiseen:
Koulutusohjelmakohtaisen seminaarin kasvu-kehitys-oppiminen -yhteyden säilyttävä tehtävä 
sovitaan tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Tarkastelut kootaan tieteenalan perinteitä, peruskäsitteitä ja 
menetelmiä jäsentäväksi katsaukseksi.

Kohderyhmä:
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Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja. Kurssin teemoja syvennetään aineopintovaiheen 
jatkokursseilla / harjoittelussa eri koulutusohjelmissa. Kurssin teemoja syvennetään ja ilmiöiden tutkimista 
harjoitellaan kasvatuspsykologian syventävissä opinnoissa.

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja.

Oppimateriaali:

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-
kustannus. (myös )Ellibs
Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). 
Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös )Ellibs
Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritustavat: Kurssin suoritustavat ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä luennolla.
 
Arviointikriteerit:
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti tehtävänannon toteuttamiseen sekä kurssimateriaalin (luennot
ja kirjallisuus) käsittelytavan ja käsittelytavan perustelemisen huolellisuuteen ja oppineisuuden
osoittamiseen. Arvioinnissa huomioidaan myös työskentely kurssin aikana (mm. luento- ja
harjoitustehtävät).
 
Hyväksytyssä kurssisuorituksessa opiskelija osoittaa tuntevansa kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -
tehtävät. Opiskelija osaa vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa
yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Opiskelija osaa analysoida kasvatustodellisuutta hyödyntäen
tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Kasvun, kehityksen ja oppimisen
tarkastelu on analyyttista ja perusteltua.
 
Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelija ei ole osoittanut tuntevansa kasvatuspsykologian tutkimusalueita 
ja -tehtäviä. Opiskelija ei tunnista kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa 
kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Kasvun, kehityksen ja oppimisen tarkastelu ei ole perusteltua eikä 
sitä suhteuteta kasvatuspsykologian tutkimustraditioihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän 
syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Hanni Muukkonen

Työelämäyhteistyö:

Opintojakson seminaariosa sisältää työelämäyhteistyötä.

410086P: Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Järvelä Sanna

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay410086P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

https://www.ellibslibrary.com/oy/
https://www.ellibslibrary.com/oy/
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Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,
kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja 
opetustilanteissa,
soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen 
suunnitteluun
soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa.

Sisältö:

Sisältö:
Opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset
Oppimisen perusprosessit
Opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta
Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa
Oppimisympäristöt ja oppimisen eri mallit

Järjestämistapa:

Lähiopetus, monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Perusosa 3 op: Kaikille yhteisiä luentoja 14 h (sisältää 2h palautekerran), itsenäistä työskentelyä 67 h
 
Kaikille yhteinen opetus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja -alustuksista sekä ryhmäkeskusteluista 
verkko-oppimisympäristössä ja kasvokkaisissa tapaamisissa.
 
Seminaariosa 2 op: Kontaktiopetusta tutkinto-ohjelmakohtaisissa pienryhmissä 10 h, itsenäistä 
työskentelyä 44 h
 
Esimerkkejä seminaariosan toteuttamiseen::
 

Opetukseen liittyvien ilmiöiden pohdintaa työelämälähtöisesti
Opiskelijoille annetaan eri kasvatus-/koulutussektoreilta (mm. päiväkodit, perusopetus, korkeakoulut, 
paikalliset yritykset) autenttisia kurssin teemoihin liittyviä haastekuvauksia, joihin opiskelijat tuottavat 
pienryhmissä ratkaisumalleja.
Kasvatustieteen maisterivaiheen opiskelijat otetaan mukaan seminaariosan toteuttamiseen.
Omaopettaja vetää seminaariryhmän tai osan ryhmän tapaamisista.

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden perusopintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja

Oppimateriaali:

Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. 
Helsinki: WSOY. (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). 
How people learn:  Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri 
oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

Lisäksi erikseen sovittavat tutkimusartikkelit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Perusosa 3 op.
Suoritus: Kirjallinen tuotos, esim. pienryhmätentti
Seminaariosa 2 op.
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Suoritus: Osallistuminen työskentelyyn sekä pienryhmän vastuuhenkilön antamat tehtävät.

Hyväksytyssä kurssisuorituksessa opiskelija osoittaa tunnistavansa oppimisen ja opettamisen 
peruskäsitteitä ja ymmärtävänsä niihin liittyviä teoreettisia perusteita. Hän kykenee arvioimaan oppimisen 
perusprosesseja ja seuraamaan sekä opettajan pedagogista ajattelua ja toimintaa että oppijan osallisuutta 
vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija esittää pääosin johdonmukaisia oppimisteoreettisia perusteluja 
suunnittelemilleen oppimistilanteille ja/tai ongelmanratkaisumalleille. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on 
selkeää, loogista, paikoin pohdiskelevaa ja kriittistä. Kirjallisen tuotoksen sisältö on tehtävänannon 
mukainen ja lähdemateriaalia on hyödynnetty asianmukaisesti.

Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat 
esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson 
ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Sanna Järvelä

Työelämäyhteistyö:

Opintojakson seminaariosa sisältää työelämäyhteistyötä.

410087P: Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa Puuronen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun 
ja kasvatuksen eri konteksteissa
soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa
kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Sisältö:

Sisältö
Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet
Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet
Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset
Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä
Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Järjestämistapa:

Lähiopetus / monimuoto-opetus

Toteutustavat:
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Perusosa 3 op: Kaikille yhteisiä luentoja 14 h, itsenäistä työskentelyä 67 h
Kaikille yhteinen perusosa koostuu etukäteismateriaalin opiskelusta ja asiantuntijaluennoista 
(mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita), sekä oppimistehtävän suorittamisesta. Perusosaan kuuluu myös 
osaamistavoitteiden omaksumista mittaava suoritus (esim. tentti tai essee).
 
Seminaariosa 2 op: Kontaktiopetusta tutkinto-ohjelmakohtaisissa pienryhmissä 10 h, itsenäistä 
työskentelyä 44 h
Seminaariosa voidaan toteuttaa esimerkiksi kokoamalla perusosan sisältöjä ja opiskelijan 
kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevä portfolio.

Kohderyhmä:

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja (25 op)

Oppimateriaali:

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-
kustannus. (myös )Ellibs
Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (myös Ellibs
) [TAI Aittola, T. (toim.). (1999). Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta 
oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus.]

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Perusosa 3 op.
Suoritus: Oppimistehtävä sekä tentti tai essee opintojakson materiaalin ja luentojen pohjalta.
 
Seminaariosa 2 op.
Suoritus: Pienryhmätyöskentelyssä portfolio.
 
Alla olevia arviointikriteereitä painotetaan kurssin eri suoritustavoissa seuraavasti:

oppimistehtävän arvioinnissa korostuu ensimmäinen osaamistavoite (Perusosa)
tentin tai esseen arvioinnissa korostuvat kaikki kolme osaamistavoitetta (Perusosa)
portfolion arvioinnissa korostuu kolmas osaamistavoite (Seminaariosa)

 
Hyväksytyssä suorituksessa opiskelijan osoittama yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisten 
käsitteiden käyttö, ja kasvun ja kasvatuksen eri konteksteihin sijoittuvien peruskysymysten analyyttinen 
tarkastelu on selkeästi jäsentynyttä ja asioita pyritään suhteuttamaan toisiinsa. Kasvatuksen ja koulutuksen 
sosiaalisten, monikulttuuristen ja oikeudellisten kysymysten arkielämän eri tilanteisiin soveltava tarkastelu 
on pohtivaa ja asioiden välisiä yhteyksiä nostetaan ainakin jonkin verran esille. Lisäksi suomalaisen 
koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisten, yhteiskuntapoliittisten ja ammatillisten lähtökohtien 
kuvaus on selkeää ja asianmukaista. Kaikissa kurssin perus- ja seminaariosan suorituksissa opiskelijan 
tekemien tarkastelujen punaisen langan tulee olla näkyvissä ja lähteiden käytön tulee olla pääasiassa 
hyvää.
 
Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat 
esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson 
ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Arviointiasteikko:

hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Vesa Puuronen (Veli-Matti Ulvinen)

Työelämäyhteistyö:

Opintojakson seminaariosa sisältää työelämäyhteistyötä.

410088P: Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät, 5 op

https://www.ellibslibrary.com/oy/
https://www.ellibslibrary.com/oy/
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Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Eetu Pikkarainen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja 
ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä
kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida 
näiden suhteita
soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan 
toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö:

Sisältö
kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation 
luonne, filosofiset kysymykset
kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset 
kysymyksenasettelut
kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Perusosa 3 op: Kaikille yhteisiä luentoja 14 h, itsenäistä työskentelyä 67 h
 
Seminaariosa 2 op: Kontaktiopetusta tutkinto-ohjelmakohtaisissa pienryhmissä 10 h, itsenäistä 
työskentelyä 44 h
 
Kurssin työskentelyä varten opiskelijat muodostavat pieniä ryhmiä. Opiskelijaryhmien tehtävänä on kurssin 
kuluessa valmistaa kurssisuorituksena kasvatuksen filosofiin ja eettisiin kysymyksiin liittyvä projekti, 
esimerkiksi jokin seuraavista:
 

pamfletti, jossa vaaditaan tai arvostellaan jotakin kasvatukseen liittyvää ilmiötä kasvatusfilosofian ja 
kasvatuksen etiikan käsitteiden avulla.
lyhyt artikkeli, jossa tarkastellaan jotakin kasvatuksen filosofista tai eettistä kysymystä, tutkitaan 
jonkin historiallisesti merkittävän tai muuten kiinnostavan kasvatusajattelijan kehitelmiä tms.;
elokuva, draamanpätkä, posteri, videoitu väittely, peli, musiikkikappale tms. tai tällaisen analyysi 
kasvatusfilosofisin käsittein.

 
Lopputuloksen on oltava siinä muodossa, että muut kurssin opiskelijat voivat tutustua siihen netissä 
(tekstitiedosto, videotiedosto, peli tms.)
 
Kurssin kontaktiopetus järjestetään siten, että se tukee tämän projektin valmistamista. Kun opiskelijaryhmä 
on tallentanut projektinsa tuotoksen kurssin verkkoympäristöön, muut opiskelijat kommentoivat, kritisoivat 
ja kehittelevät sitä käytössä olevalla keskustelualustalla.
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Kurssi voidaan sopimuksen mukaan suorittaa myös muilla tavoilla.

Kohderyhmä:

ITE, LO, Taika, Tekno, Vaka, Kako, AO, Avoin, AMOK

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja.

Oppimateriaali:

Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita 
ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen 
kasvatustieteellinen seura.
Noddings, N. (2011). Philosophy of education. 3rd edition. Westview Press.
Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)
Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakson osaamistavoitteiden toteutumista arvioidaan opiskelijan lopputuotoksen kautta.
 
Perusosa 3op ja Seminaariosa 2op.
 
Suoritus: Opiskelijan projektityönä toteuttama lopputuotos (ks. toteutus).
 
Hyväksytyssä kurssisuorituksessa opiskelija käyttää kasvatusfilosofian ja etiikan keskeisiä käsitteitä 
asianmukaisissa yhteyksissä. Hän osaa jäsentää kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja 
ajattelutapoja pääosin loogisesti ja osoittaa osaamisensa pohtimalla ja perustelemalla ajatuksensa 
kasvatusfilosofian ja kasvatuksen etiikan käsitteistöä ja lähteitä käyttäen.

Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat 
esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson 
ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Arviointiasteikko:

hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Jouni Peltonen, Eetu Pikkarainen

Työelämäyhteistyö:

Opintojakson seminaariosa sisältää työelämäyhteistyötä.


