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Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  millainen  asema  taito  ja  taideaineilla  on  peruskoulun
opetussuunnitelmien  perusteissa  ja  näkyykö  tämä  asema  perusopetuksen  tuntijaossa.  Lisäksi
haluttiin  selvittää,  miten  peruskoulun  oppilaat  suhtautuvat  taito  ja  taideaineisiin  ja  mitä  ne
oppilaille merkitsevät.

Tutkimus  toteutettiin  laadullisena  ja  tutkimuksessa käytettiin  fenomenografisen  tutkimuksen
työtapaa. Tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys koottiin  koulutuspolitiikkaa  ja  taito  ja  taideaineita
koskevasta kirjallisuudesta sekä valtakunnallisista perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista.
Fenomenografinen lähestymistapa valittiin siksi, että tarkoituksena oli tarkastella  ilmiötä, eli taito
ja  taideaineiden  merkityksiä  oppilaille.  Aineiston  analyysissa  käytettiin  sisällönanalyysia.
Tutkimuksen  empiirisessä  osassa  oppilaiden  käsityksiä  taito  ja  taideaineista  selvitettiin
puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla. Tutkimukseen osallistui 59 hämeenlinnalaista oppilasta
peruskoulun kolmannelta, kuudennelta ja yhdeksänneltä vuosiluokalta.

Tutkimuksessa  selvisi,  että  taito  ja  taideaineiden  viikkotuntimääristä  ei  voida  tehdä
yleispäteviä  johtopäätöksiä  pelkkien  valtakunnallisten  perusopetuksen  opetussuunnitelmien
perusteella,  koska  keskusjohtoisista  opetussuunnitelmista  luovuttiin  vuonna  1994.  Taito  ja
taideaineiden  vähimmäisviikkotuntimääriä  tarkastelemalla  pystyttiin  kuitenkin  havaitsemaan,  että
taito  ja  taideaineisiin  käytettävä  oppituntien  vähimmäismäärä  oli  vähentynyt  ensimmäisestä
opetussuunnitelmasta vuodelta 1970 verrattuna viimeisimpään perusopetuksen opetussuunnitelmaan
vuodelta 2004.

Tutkimuksessa  selvisi  myös,  että  tutkimukseen  osallistuneet  oppilaat  kokivat  taito  ja
taideaineet  tärkeäksi  osaksi  koulunkäyntiä.  Oppilaiden  vastauksista  koottiin  kuusi  teemaa,  jotka
olivat  samansuuntaisia  tutkimukseen kirjoitetun  taito  ja  taideaineita koskevan  teoriaosuuden sekä
opetussuunnitelmiin kirjattujen taito ja taideaineiden tavoitteiden ja tehtävien kanssa. Nämä teemat
olivat luovuus, lajitaidot, harrastaminen, vaihtelu, erilaiset vahvuudet ja tulevaisuus.

Avainsanat: taito ja taideaineet, taidekasvatus, koulutuspolitiikka, opetussuunnitelma, tuntijako
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1 JOHDANTO

Viime aikoina on jälleen ollut yleisessä keskustelussa taito ja taideaineiden asema peruskouluissa.

Jopa presidentti Tarja Halonen on ottanut keskusteluun kantaa ehdottamalla kouluihin yleistä taito

ja  taidelauantaita.  Eri  medioiden  keskustelupalstoilla  käydään  debattia  siitä,  onko  taito  ja

taideaineilla  ylipäätään  ansaittu  paikka  peruskoulun  opetussuunnitelmassa.  Vastustajat  leimaavat

kyseiset  aineet  harrasteluaineiksi,  joilla  ei  ole  mitään  tekemistä  todellisten  tarpeiden

tyydyttämisessä.

Suomalaiskoululaisten  oppimistulokset  ovat  mittaustulosten  mukaan  huippuluokkaa,  mutta

kouluviihtyvyys  ei  ole  samalla  tasolla.  Koulu  on  painottunut  helposti  hallittavaan  ja  mitattavaan

numeeriseen  ja verbaaliseen osaamiseen. Henkilökohtaisen kuulo, näkö ja  tuntoaistimme avulla

saatava  tieto  koetaan  toissijaiseksi  valmiiksi  painetun  informaation  rinnalla.  Huomattavasti

useammin  luemme  oppikirjasta,  millaista  on  kangasmetsässä,  kuin  että  menisimme  metsään,

haistelisimme,  kuuntelisimme  ja  kokeilisimme  käsillämme.  Nykyihminen  opettaa  aistijaan  liian

vähän, mieli on ylikorostunut ruumiin sijaan. Kasvavan ja murrosikää lähestyvän peruskoululaisen

olisi tärkeä saada ajattelu ja toimintamalleja, joilla hän näkee itsensä kokonaisuutena.

Koulun tehtävänä on tarjota erilaisia tapoja katsoa maailmaa ja tulkita kokemuksia,  ja taito

ja  taideaineet  muodostavat  selkeästi  erilaisen  lähestymistavan  tähän  puhtaasti  tiedepohjaisiin

lukuaineisiin  verrattuna.  Luomalla  positiivinen  ilmapiiri  taito  ja  taideaineiden  oppitunneilla

voidaan parhaimmillaan oppia hyväksymään toiset ihmiset juuri sellaisina persoonina kuin he ovat,

vahvuuksineen  ja  heikkouksineen.  Samalla  saatetaan  päästä  siihen  ihanteelliseen  tilaan,  jossa

luokasta  muodostuu  yhteisö  ja  muut  nähdään  voimavarana,  ei  kilpakumppaneina  tai  uhkana

minuudelle.

Taide koetaan terapeuttiseksi itseilmaisun välineeksi ja taiteella uskotaan olevan positiivinen,

henkistä  kasvua  avittava,  habitus.  Sille,  joka  ei  koe  olevansa  kykenevä  ilmaisemaan  itseään

taiteellisesti,  voidaan  osoittaa  lukemattomia  tapoja  itseilmaisuun  tavoilla,  jotka  poikkeavat

perinteisesti taiteelliseksi koetuksi ilmaisun muodoiksi, kuten piirtämiseksi tai jonkin instrumentin

soittamiseksi. Taiteen kokemisen ja tekemisen ääripäiden väliin mahtuu monenlaisia toimintoja ja

oppilaita tulisikin ohjata taiteen tekemiseen opastamalla heitä kohti juuri heille soveltuvia ilmaisun
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keinoja  ja  välineitä.  Onnistumisen  hetket  ovat  kuitenkin  juuri  niitä  hetkiä,  jotka  muistamme

jälkeenpäin myös kouluajasta.

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  on  tarkastella  taito  ja  taideaineiden  asemaa

perusopetuksessa. Taito  ja  taideaineiden asemaa  tarkastellaan koulutuspoliittisesta näkökulmasta

sekä koulutukselle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden että tuntijaon pohjalta. Lisäksi tutkimuksen

empiirisessä osiossa tarkastellaan sitä, millaisina oppiaineina peruskoulun oppilaat pitävät taito ja

taideaineita, ja mitä ne heille merkitsevät.

Tutkimus  on  fenomenografinen  ja  sen  teoreettinen  viitekehys  koostuu  koulutuspolitiikkaa

käsittelevästä  kirjallisuudesta,  perusopetuksen  valtakunnallisista  opetussuunnitelmista  sekä  taito

ja  taideaineita  käsittelevästä  kirjallisuudesta.  Tutkimuksen  empiirinen  osa  toteutettiin

haastattelemalla  puolistrukturoidun  kyselylomakkeen  avulla  hämeenlinnalaisia  lapsia  ja  nuoria

taito ja taideaineiden merkityksestä.

Tutkimukseen  haluttiin  sisällyttää  kaikki  taito  ja  taideaineet,  joihin  lasketaan  kuuluviksi

kuvataide, käsityöt, liikunta ja musiikki. Kotitalous kuuluu myös tähän ryhmään, mutta se jätettiin

pois  tutkimuksesta  siitä  syystä,  että  tutkimuksessa  haluttiin  tutkia  taito  ja  taideaineita,  joita

peruskoulut tarjoavat koko oppivelvollisuuden ajan. Tutkimus painottuu edelleen kuvataiteeseen ja

musiikkiin sen vuoksi, että nämä kaksi oppiainetta ovat meille henkilökohtaisesti merkityksellisiä

ja erikoistumisemme kohteita. Halusimme silti ottaa huomioon taito ja taideaineet kokonaisuutena

jo senkin vuoksi, että niistä puhutaan usein juuri yhtenäisenä joukkona, vaikka ne sisältävät varsin

erilaisia  osaalueita.  Tutkimuksen  esimerkit  on  usein  poimittu  juuri  kuvataiteesta  ja  musiikista,

mutta tällä emme ole tarkoittaneet korostaa näiden kahden asemaa muiden taito  ja  taideaineiden

kustannuksella, vaan esimerkit ovat syntyneet omakohtaisen kokemuksen kautta.

Peruskoulun  yleisessä  kasvatustehtävässä  taito  ja  taidekasvatus  on  yksi  osaalue  laajassa

kokonaisuudessa saattaa oppilas osaksi yhteiskuntaa  ja antaa tälle mahdollisimman kattava pohja

yleissivistykselle.  Tutkimuksessa  perustellaan  taito  ja  taidekasvatuksen  asemaa  ja  merkitystä,

tarkastellaan  sen  vaikutuksia  yksilön  kasvun  suhteen  sekä  pyritään  osoittamaan  ne  syyt,  miksi

taito ja taideaineet ovat edelleen peruskoulun opetussuunnitelmassa, vaikka perusteet niiden siellä

ololle ovatkin muuttuneet vuosikymmenien aikana.

Taito  ja  taideaineita  ei  ole  oppiaineryhmänä  tutkittu  kovinkaan  paljon.  Useimmiten

tutkimukset  kohdistuvat  vain  yhteen  taito  ja  taideaineeseen.  Helsingin  yliopiston

opettajankoulutuslaitoksella  Puurula  (1992)  on  tutkinut  taide  ja  taitokasvatuksen  asemaa.

Puurulan  tutkimuksessa  tarkastellaan  aikuisten  muistikuvia  heidän omalta kouluajaltaan  taide  ja

taitoaineista.  Taide  ja  taitoaineiden  opetusta  arvioidaan  muun  muassa  sen  päämääriä  ja  asemaa

tarkastellen,  sekä  eri  sukupolvien  käsityksiä  vertailemalla.  Tutkimus  on  toteutettu  sekä
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kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Skinnari (1988) puolestaan on

tarkastellut fenomenologistoimintatutkimustyyppisesti taidetta  ja  taiteellisuutta

steinerpedagogiikan  näkökulmasta.  Tutkimus  koostuu  useasta  tutkimuskysymyksestä,  joista

yhdessä  selvitetään  myös  steinerpedagogiikassa  käytettävän  taiteellisuuden

sovellusmahdollisuuksia tavallisessa peruskoulussa.
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2 KOULUTUSPOLITIIKKA

2.1  Mitä koulutuspolitiikka on?

Kasvatuksen  järjestelmällinen  ulottaminen  kaikkien  saataville  edellyttää  aina  järjestelmällistä

koulutuspolitiikkaa  (Rinne,  Kivirauma  &  Lehtinen  2004,  105).  Koulutuspolitiikkaa  ovat  kaikki

toimenpiteet  ja  pyrkimykset,  joilla  julkinen  valta  ja  muut  yhteiskunnan  ryhmät  pyrkivät

vaikuttamaan  koulutuksen  suuntaan  ja  kehittymiseen  (Lampinen  2003,  11).  Koulutuspolitiikan

tehtävänä on ohjata  ja kehittää koulutusjärjestelmää siten, että se palvelee yksilöä  ja kansakuntaa

tarkoituksenmukaisesti  ja  tehokkaasti.  Koulutuspolitiikan  väline  saavuttaa  nämä  tehtävät  on

koulutusjärjestelmä,  jonka  piiriin  kansalaiset  kuuluvat  koko  elämänkaarensa  ajan.  (Lehtisalo  &

Raivola 1999, 3.) Koulutuspolitiikan tärkeimmät asemat, päätökset ja ratkaisut kuuluvat julkiselle

vallalle,  mutta  myös  muut  toimijat,  esimerkiksi  eri  organisaatiot,  perheet  ja  yksilöt  vaikuttavat

koulutuspoliittisiin päätöksiin. (emt. 11.)

Suomessa  koulutuspolitiikkaa  säädellään  yhteisellä  lainsäädännöllä.  Näin  ollen  tärkein

koulutuspolitiikan  päätäntävalta  kuuluu  valtion  keskushallinnolle.  Koulutuksen  operationaalista

järjestämisvastuuta  on  toki  kunnilla  ja  kouluillakin,  mutta  koulutuspoliittiset  päälinjat  ovat

valtakunnallisesti  yhtenäiset.  Ainakin  tähän  asti  on  koulutuspolitiikka  ollut  kansakuntien  oman

päätäntävallan  alla,  eikä  esimerkiksi  Euroopan  unionin  alaisena.  ”Ilmeistä  kuitenkin  on,  että

kansainvälinen kiinnostus koulutukseen on kasvamassa.” (Lampinen 2003, 11–12.)

Koulutuspolitiikka  on  arvosidonnaista.  Perinteisesti  koulutusta  ovat  länsimaissa  ohjanneet

humanistiset  arvot,  tärkeimpänä  tavoitteenaan  yksilön  sivistys  ja  persoonan  kasvu.

Koulutuspolitiikkaan  tuleekin  jännitteitä,  mikäli  humanististen  arvojen  ja  välineellisempien

yhteiskunnan  arvojen  välinen  kuilu  on  suuri.  (Lampinen  2003,  12.)  Jälkimoderni  yhteiskunta

toimii  taloudellisen  tehokkuusmallin  mukaan,  jolloin  myös  koulutuksessa  on  ollut  näkyvillä

kovempien, välineellisten, oppiaineiden arvostus.
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2.2  Koulutuksen tehtävät

Koulutuksella  tavoitellaan  monia  eri  päämääriä.  Nämä  päämäärät  voivat  olla  esimerkiksi

taloudellisia  tai  sosiaalisia.  (Lampinen  2003,  12.)  Koulua  ja  koulutusta  muokkaa  ympäröivän

yhteiskunnan sille asettamat tavoitteet, toisin sanoen siihen kohdistuu pysyvästi yhteiskunnallista

mielenkiintoa. (emt. 29).

Koulutuksella  on  sekä  välittömiä  että  välillisiä  tuloksia.  Välittömät  tulokset  ovat  niin

sanottua  koulun  arkipäivää  eli  oppilaiden  oppimistuloksia,  joita  saadaan  suorittamalla  sisäistä

arviointia  kouluissa.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  kokeet  ja  erilaiset  testit.  Koska  koulutuksen  on

tuotettava  yhteiskunnalle  hyötyä,  ollaan  koulutuspoliittisessa  arvioinnissa  kiinnostuneita

koulutuksen  välillisistä  tuloksista. Välillisiä  tuloksia arvioidaan  vertaamalla koulutuksen  tuloksia

sille  asetettuihin  tehtäviin,  ja  koulutuksen  kustannuksia  arvioidaan  sen  tuottavuuteen  nähden.

(Lehtisalo  &  Raivola  1992,  39.)  Matemaattisen  tason  mittaaminen  on  helpompaa  ja  sen  hyödyt

nähdään  nopeammin kuin  taito  ja  taideaineiden  antaman annin arvioiminen,  sillä  niistä  saatavat

tulokset näkyvät ennemminkin henkisessä hyvinvoinnissa, ja ne eivät ehkä ole jotain sellaista, joita

nykyyhteiskunnassa päällimmäisenä arvostetaan.

Koulutuspolitiikan  voidaan  katsoa  olevan  eräänlaista  ongelmanratkaisua,  jolla  pyritään

vastaamaan  yhteiskunnan  asettamiin  vaatimuksiin.  Jotta  koulutuksen  kannattavuutta  voidaan

mitata,  on  oltava  selkeä  tieto  siitä,  mitkä  koulutuksen  tehtävät  ovat  eli  mitä  yhteiskunta

koulutukselta  odottaa.  (Lampinen  2003,  29.)  Jaamme  tässä  koulutuksen  tehtävät taloudellisiin,

sosiaalisiin ja tasaarvon toteutumisen tehtäviin.

2.2.1  Taloudelliset tehtävät

Talouden tarpeet ja olosuhteet ovat aina vaikuttaneet koulutuksen suuntautumiseen (Sarjala 2008,

158).  Koulutuksen  taloudelliset  tehtävät  voidaan  jakaa työvoiman  valmentamiseen, inhimillisen

pääoman  kasvattamiseen ja yhteiskunnallisen  valinnan  suorittamiseen.  Selkein  ja  keskeisin

koulutuksen  tehtävistä  on  työvoiman  valmentaminen  elinkeinoelämän  erilaisiin  tehtäviin  ja

tarpeisiin  (Lehtisalo  & Raivola 1992, 40). Vaikka peruskoulu ei ole ammattiin  valmistava,  alkaa

valmistautuminen  työelämän  vaatimuksiin  jo  alaluokilla  lukemisen,  laskemisen  ja  kädentaitojen

harjoittelemisen  muodossa.  Lisäksi  nykyyhteiskunnan  työn  vaihtelevuus  asettaa  työntekijöille

paljon  sosiaalisia  vaatimuksia.  Työntekijöiltä  vaaditaan  hyviä  viestintä  ja  ihmissuhdetaitoja,

joiden  harjoitteleminen  alkaa  heti  koulutaipaleen  alussa.  (emt.  42.)  2000luvun

koulutuspolitiikassa olisikin otettava huomioon se, että työelämän vaatimukset muuttuvat nopealla



10

tahdilla ja työpaikat saattavat vaihtua moneen otteeseen työuran aikana. Koulutuksen tulisi omalta

osaltaan  vastata  tähän  haasteeseen  tarjoamalla  monipuolista  perusopetusta,  joka  on  joustavaa,

sovellettavaa ja persoonallisuutta huomioivaa.

Inhimillistä pääomaa kasvattavia taitoja ovat esimerkiksi matemaattiset ja luonnontieteelliset

perustaidot, suullinen, kirjallinen  ja kuvallinen viestintätaito sekä kielet, yhteistyötaidot,  järkeily

ja päätelmientekotaidot,  luovuus  ja kädentaidot.  (Lehtisalo & Raivola 1992, 48–49). Inhimillisen

pääoman  ajattelumalli  on  taloustieteen  näkökulma  koulutuksen  hyödyllisyyteen.  Siinä  koulutus

nähdään  investointina,  joka  tuottaa.  (Lehtisalo  &  Raivola  1999,  45.) Saavutetulla  inhimillisellä,

osaamisen,  pääomalla  pyritään  menestymään  muun  muassa  kansainvälisessä  kilpailussa

(Lampinen  2003,  29).  Suojasen  (1993,  10)  mukaan  suomalaisten  visuaalistaiteellinen

perussivistys  on  romahtamassa.  Mikäli  koulutuksen  pohja  on  yksipuolisesti  painottunut,  ei

kansainvälisesti  kilpailukykyistä  inhimillistä  pääomaa  voida  saavuttaa.  Globaali  maailmantalous

on  pakottanut  länsimaat  kiristämään  koulutukselle  asetettuja  tavoitteita,  sillä  työnjako  on

muuttunut: vähäistä ammattitaitoa vaativa bulkkituotanto on viety matalan palkkatason maihin. Ja

koska nämä tuotantoketjun teollisten prosessien työtehtävät on viety kolmanteen maailmaan, tulisi

Suomen kaltaisten maiden panostaa suunnitteluun,  ideointiin sekä yksilöllisten taitojen ja tietojen

oppimiseen.  (Sarjala  2008,  158.)  Lehtisalon  (1998,  42)  mukaan  jälkimodernissa  yhteiskunnassa

olisikin  tärkeää  pystyä  näkemään  tekniikan,  muotoilun  ja  markkinoinnin  välisen  yhteistyön

tärkeys,  jotta voitaisiin taata talouselämän ja viennin tulevaisuus. Voidaan siis aiheellisesti kysyä,

tulisiko  koulutuksessa  panostaa  enemmän  taito  ja  taideaineisiin  ja  oppilaiden  luovuuden

kehittämiseen tietorakenteiden kasvattamisen priorisoimisen sijaan?

Yksi  koulutuksen  taloudellisista  tehtävistä  on  yhteiskunnallisen  valinnan  suorittaminen,

selektiofunktio. Yksilön  tietojen,  taitojen  ja  taipumusten perusteella edetään koulutusuralla  siten,

että  ”–  –  kukin  selviää  tasolle,  jota omat  kyvyt  ja  suoritusmotivaatio  edellyttävät.” (Lehtisalo  &

Raivola 1999, 55.) Tutkimusten mukaan koulumenestykseen vaikuttaa monet tekijät, joista ehkäpä

merkittävin  on  edelleen  perheen  yhteiskunnallinen  asema.  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  oppilas,

jonka vanhemmat ovat korkeammin koulutettuja, menestyvät keskimäärin paremmin koulussa kuin

alempaan  yhteiskunnalliseen  asemaan  kuuluvien  vanhempien  lapset.  Yksi  syy  korkeammin

koulutettujen  vanhempien  lasten  parempaan  koulumenestykseen  on  se,  että  lukupainotteisia

oppiaineita korostava peruskoulu on helpompi oppilaille,  joilla kodin tuki, virikkeet  ja kannustus

tukevat  juuri  lukuaineissa  menestymistä.  Koulussa  tulisikin  ymmärtää  lasten  ja  nuorten  erilaiset

oppimis  ja  työtavat,  jotta  koulu  pystyisi  tarjoamaan  jokaiselle  oppilaalle  todellisen

mahdollisuuden edetä koulutusuralla omien kykyjen mukaiselle tasolle. (Itälä 1995, 27–29.)
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Oppivelvollisuuskoulun  ongelmaksi  voi  muodostua  myös  se,  että  koulun  kasvatustyö,

esimerkiksi  persoonallisuuden  rakentumisen  tukeminen,  jää  helposti  hyvien  arvosanojen

saavuttamisen  varjoon.  Tällöin  koulun  tärkeimmäksi  tehtäväksi  muodostuu  vain  jatko

opintokelpoisuuden hankkiminen. Voidaankin sanoa, että siinä tapauksessa koulutus tapahtuu vain

koulutuksen  itsensä  takia,  ei  esimerkiksi  sosiaalisen  kanssakäymisen  harjoittelun,  aiemmin

mainitun  persoonallisuuden  kehittämisen  tai  tiedonhalun  takia.  (Lehtisalo  &  Raivola  1992,  51.)

Tällöin koulutus ei myöskään täysipainoisesti toteuta sille asetettuja tehtäviä.

2.2.2  Sosiaaliset tehtävät

Kasvatuksen vanhin tehtävä on kulttuurin siirtäminen uusille sukupolville. Kulttuurin siirtämisen

voidaan  katsoa  olevan sosialisaatiota,  eli  esimerkiksi  oppilasryhmän  liittämistä  osaksi

yhteiskuntakoneistoa.  Sosialisaatio  yksilötasolla  on  puolestaan  yhdentämistä,  jossa  yksilö

ehdollistetaan  yhteiskunnan  vaatimiin  rooleihin.  (Lehtisalo  &  Raivola  1999,  58–59.)  Koulun

tehtävä  ei  näin  ollen  ole  pelkästään  kouluttaa,  vaan  se  on  myös  kasvavan  lapsen  ja  nuoren

elämänpiiri  (Itälä  1995,  13).  Nykyään  sosialisaatioprosessi  käsitetään  vuorovaikutukselliseksi;

yksilö  omaksuu  ympäristön  arvoja  ja  normeja,  mutta  samalla  myös  aktiivisesti  muokkaa

ympäristöään  (Lehtisalo  &  Raivola 1992, 54).  Koulu on  luonteeltaan kulttuuria  säilyttävä  laitos,

toisin sanoen se heijastaa aina sen hetkistä yhteiskuntaa. Näin ollen koulu instituutiona ei voi olla

aikaansa  edellä.  ”Koulutuspolitiikkaa  on  hallinnut  assimilaatio  ja  enkulturaatiotehtävä,  saman

kulttuurimuodon juurruttaminen ja levittäminen” (Lehtisalo & Raivola 1999, 59).

Postmodernissa  yhteiskunnassa  koulun  tehtävä  kulttuurin  siirtäjänä  on  haastava.  Kouluun

tulevat oppilaat ovat hyvin erilaisista perheistä, joiden elämäntavat, arvomaailma ja toimintamallit

saattavat  poiketa  toisistaan  huomattavasti.  Koulun  tehtävä  on  vastaanottaa  kaikki  nämä  erilaiset

yksilöt  ja muokata heistä yhteiskuntaan sopeutuvia  jäseniä (Lehtisalo & Raivola 1999, 59). Näin

ollen  koululaitoksen  on  välttämätöntä  valita  opetettava  aines,  kaikkea  kulttuuriperintöä  on

mahdoton  siirtää.  Kulttuurin  siirtoa  ja  sosialisaatiota ohjataan  opetussuunnitelmien  avulla,  mutta

etenkin  2000luvun  arvohajautuneessa  yhteiskunnassa  kulttuurin  siirto  ja  sosialisaatio  on

koulutuspoliittisesti haastavaa, koska on määritettävä, kenellä on oikeus päättää mikä on kulttuuria

ja arvokasta siirtää, millä menetelmällä se siirretään ja mihin siirrettäväksi valittuja aihepiirejä on

tarkoitus hyödyntää? (emt. 60.) Opetussuunnitelmassa määritellyn virallisen linjan lisäksi koulussa

toteutettavaa  sosialisaatiota  tapahtuu  myös  niin  sanotun  piiloopetussuunnitelman  välityksellä.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opettaja tiedostamattaan kasvattaa ja opettaa oppilaita omien

arvojen  ja  näkemystensä  mukaisesti,  ohi  virallisen  opetussuunnitelman.  Näin  ollen  opettajan  on
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yhteiskunnallisena  toimijana  pyrittävä  tiedostamaan  omat  arvoasetelmansa,  jotta  ei  toteuttaisi

työssään piiloopetussuunnitelmaa.

2.2.3  Tasaarvon toteutuminen

Suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteena on sukupuolisen, alueellisen  ja sosiaalisen tasaarvon

toteutuminen.  (Rinne,  Kivirauma  &  Lehtinen  2004,  105).  Suomessa  yhtenäisen  peruskoulun

luominen oli iso askel koulutuksellisen tasaarvon toteutumisen suuntaan. Peruskoulujärjestelmään

siirtymisellä haluttiin taata kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet edetä kouluuralla perheen

sosiaaliseen asemaan katsomatta.

”Tasaarvosta  on  tullut  uusi  demokratian  sisältö”  (Varto  2002,  157).  Ihmiset  syntyvät

sukupuoleltaan,  perhetaustaltaan,  mahdollisuuksiltaan  ja  edellytyksiltään  erilaisiksi.  Silti  1900

luvun suurimpia tasaarvovaateita on ollut sukupuolisen tasaarvon ajaminen: on luetteloitu asioita,

joissa tasaarvon on toteuduttava ja ikään kuin kielletty biologisen erilaisuuden olemassaolo. Vielä

1800luvulla koulutus oli miesten aluetta, mutta 1900luvulle päästäessä koulutuksesta tuli tyttöjen

valtakuntaa.  Samalla  on  kadonnut  poikien  mielenkiinto  koulunkäyntiä  kohtaan  ja  moni

jatkokoulutusta  antava  instituutio  on  tyttöistynyt.  (emt.  157–159.)    Kasvatustieteiden  piirissä

koulumaailman sukupuolisen  tasaarvon  toteutumista pohditaan paljon,  ja Lehtisalon  ja Raivolan

(1999,  68)  mukaan  Suomessa  on  saavutettu  sukupuolten  välillä  muodollinen  tasaarvo.  Silti

lukuaineita  painottavan  peruskoulun  katsotaan  tukevan  ennemmin  tyttöjen  kuin  poikien  tapaa

oppia asioita.

Kaikkien  oppivelvollisten  jakaminen  kouluihin  asuinpaikan  perusteella  on  ollut

yhtenäiskoulujärjestelmämme  perustavia  lähtökohtia.  Peruskouluuudistuksen  yhteydessä  tämä

alueellinen  jako  koski  koko  yhdeksänvuotista  peruskoulua,  jolloin  koululuokat  muodostuivat

vastaamaan  yhteiskunnan  rakennetta.  Nykyisin  koulupiiri  ei  enää  ohjaa  oppilaaksi  ottamista,  ja

vanhemmille on annettu oikeus valikoida  lapsensa koulu.  (Seppänen 2001, 185–186.) Toteutuuko

alueellinen  tasaarvo  enää  kunnissa  aikana,  jolloin  media  vaatii  kouluilta  näyttöä

oppimistuloksistaan  ja  vanhemmat  ohjaavat  lapsiaan  markkinatalouden  sääntöjen  ohjaamina

kouluihin,  joista on  juuri heidän  lapselleen suurin mahdollinen hyöty. Kunnissa on kouluja,  joissa

oppilasmateriaali  on  selkeästi  erilaista  kaupunginosasta  riippuen.  Seppäsen  (2001,  185–199)

tutkimuksen  mukaan  suosituimpia  kouluja  ovat  kaupunkien  keskustan  koulut,  jotka  usein  ovat

1900luvun  taitteessa  perustettujen  oppikoulujen  jatkajia.  Samoin  nämä  koulut  usein  pitävät

sisällään  erityisluokkia,  jotka  mahdollistavat  muun  muassa  taito  ja  taideaineisiin  painottumisen.

Sen  sijaan  epäsuosituimmiksi  kouluiksi  osoittautuivat  oppilasvalinnan  mukaan  peruskoulun
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alkuaikoina 1970luvulla kaupunkien lähiöihin perustetut koulut. Koulun valintaan kaupunkitasolla

vaikuttaa  siis  niin  asuntoalueen  sosiaalinen  asema  kuin  koulun  asema  julkiseksi  katsotuilla

koulumarkkinoilla.

 Alueellisen  tasaarvon  toteutumista  voidaan  pohtia  myös  laajemmassa  maantieteellisessä

mittakaavassa.  Harvemmin  asutussa  Suomessa  pieniä  kyläkouluja  lakkautetaan  jatkuvasti.

Mahdollisuus valita koulu on aivan toisenlainen pohjoisessa ja eteläisessä osassa Suomea. Samoin

on  opetuksen  laita,  jos  tarkastellaan  esimerkiksi  koulujen  mahdollisuuksia  vierailla  valtion

ylläpitämissä  kulttuurilaitoksissa.  Näiden  kansallisten  kulttuurilaitosten  käyttäminen  on  kaikkien

oikeus,  mutta  käytännössä  sijaintinsa  vuoksi  suuri  osa  esimerkiksi  valtion  taidekokoelmista  on

saavutettavissa vain osalle peruskouluikäisiä.

Sosiaalisen tasaarvon toteutumista olemme pohtineet jo koulutuksen taloudellisten tehtävien

yhteydessä,  jolloin  todettiin,  että  oppilaan  sosiaalinen  asema  määrää  osaltaan  oppilaan

menestyksen  kouluuralla  (ks.  Itälä  1995,  27–29).  Jo  1970luvulla  taloudellisen  yhteistyön  ja

kehityksen  järjestö  OECD:n  kokouksessa  todettiin,  että  muodollisten  esteiden  purkaminen

koulutukseen pääsyssä ei näyttänyt vähentävän eri yhteiskuntaluokkien välisiä koulutuseroja niin

merkittävästi,  kuin  oli  oletettu.  Vielä  tällöin  oppilaiden  eroja  koulumenestyksessä  perusteltiin

biologisilla  ja  perinnöllisillä  tekijöillä.  Näin ollen  myös  yhteiskunnalliset  luokkaerot  perusteltiin

perinnöllisillä  tekijöillä.  (Sarjala  2008,  164–165.)  Nykyään  koulusaavutuserojen  syitä  haetaan

perinnöllisten  eroavuuksien  lisäksi  myös  esimerkiksi  oppilaan  sosiaalisesta  asemasta,  ja  onkin

havaittu, että todennäköisyys päätyä yliopistoopiskelijaksi on suurempi akateemisen koulutuksen

saaneiden  vanhempien  lapsilla.  Tällöin  voidaan  aiheellisesti  pohtia,  onko  koulutuksen  kentällä

todellisen sosiaalisen tasaarvon saavuttaminen missään olosuhteissa mahdollista, vai tulisiko tasa

arvon  tavoitteeksi  tulevaisuudessakin  määritellä  vain  yhtäläisen  koulutusmahdollisuuden

turvaaminen? (Sarjala 2008, 166–167.)

2.3  Peruskoulu tasaarvon toteuttajana

Aikoinaan  kansansivistykseksi  nähtiin  riittävän  kohtuullinen  lukutaito  ja  kristinopin  osaaminen.

Kansakoulu  syntyi  juuri  yleisen  kansansivistyksen  tarpeelle  ja  oppikoulu  antamaan  pohjaa

yliopistoopiskelulle. Oppikoulu oli alun perin tarkoitettu vain papeiksi opiskelevia varten, mutta

1960luvulle tultaessa se nosti hurjasti suosiotaan vanhempien nähdessä koulutuksen avaavan ovia

lapsilleen.  Oppikoulua  ei  oltu  kuitenkaan  suunniteltu  näin  laajalle  kansanosalle,  ja

rinnakkaiskoulujärjestelmään  kaivattiin  muutoinkin  pohjasivistystä  antavaa  tahoa.

(Komiteanmietintö 1970 I, 13.)
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Kaikille yhteisen perusopetuksen pohjasuunnitelmia oli tehty jo itsenäisyyden alkuvaiheessa.

Vakavampi  yritys  oli  kuitenkin  vuonna  1948,  kun  koulujärjestelmäkomitea  julkaisi  mietinnön

yhtenäisestä  oppivelvollisuuskoulusta.  Suunnitelma  ei  kuitenkaan  mennyt  läpi.  1950luvulla

koulujärjestelmää  vahvistamaan  luotiin  kansakoululainsäädäntö  ja  1960luvulla  ryhdyttiin

uudistamaan  yhtenäiskouluperiaatteen  mukaisesti  oppivelvollisuuskoulua.  Silloisten

rinnakkaiskoulujen  eri  tasojen  ei  enää  katsottu  vastaavan  koulutukselle  asetettuihin

yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, organisatorisiin ja pedagogisiin tavoitteisiin.  (Lehtisalo & Raivola

1999,  131–132.)  ”Suomalainen  yhteiskunta  ja  kulttuuri  modernisoituivat  1960luvulla  laajasti

elämäntapojen,  arvojen,  normien  ja  ideologioiden  alueilla.  Tuolloin  vaadittiin  kansallisen

kulttuurin  popularisointia,  kulttuurin  tuomista  koko  kansan  eikä  pelkästään  sivistyneistön

saataville.  Peruskoulun  suunnittelu  oli  osa  tuota  demokratisoitumisprosessia  ja  tasaarvoon

pyrkimistä.” (Pohjakallio 2006, 39.) Kansakuntamme kaupungistui  ja parantuva elintaso  synnytti

uuden kulttuurinkuluttajien ryhmän.

1970luvulla  Suomen  koulujärjestelmää  uudistettiin  siten,  että  rinnakkaiskoulujärjestelmän

(kansakoulu  ja  keskikoulu)  korvasi  yhdeksänvuotinen  yleissivistävä  perusopetusta  tarjoava

peruskoulu (Lampinen 2003, 233). Peruskoulu oli ajan hengen mukainen, yhteiskunnallisen tasa

arvon ja hyvinvointivaltion rakenteen perusta (Ahonen 2003, 109–110). Koska hyvinvointivaltion

periaatteisiin kuuluu, että niin hyvä kuin huonoosaiset nauttivat muun muassa samoista julkisista

palveluista,  jotka  kustannetaan  yhteisistä  verovaroista,  tuli  yhtäläisen  koulutuksen  olla  myös

maksutonta  ja  samanarvoista  kaikille  (Ahonen  2003,  112–113).  Uudelle  peruskoululle  ei

myöskään riittänyt vaatimus siitä, että koulutuksellinen tasaarvo toteutui perusopetuksen tasolla,

sen  oli  lisäksi  taattava  tasaarvoinen  jatkoopintomahdollisuus  (Sarjala  2008,  159).  Keskeisiä

peruskoulun  koulutuspoliittisia  tavoitteita  Suomessa  onkin  tarjota  kaikille  kansalaisille  tasa

arvoinen mahdollisuus opiskeluun ja koulutuksen hankkimiseen sukupuolesta, iästä, äidinkielestä,

varallisuudesta tai asuinpaikasta  riippumatta (Lampinen 2003, 225). Maksuton perusopetus antaa

ainakin  teoriassa  kaikille  yhtäläisen  mahdollisuuden  edetä  koulutusuralla,  mutta  kuten  aiemmin

todettiin, tasaarvo vaatii toteutuakseen monen eri kriteerin täyttymistä.

2.3.1  Uusliberalistinen koulutuspolitiikka

Käsite  uusliberalismi  tulee  talouspolitiikan  maailmasta.  Uusliberalismissa  ajatus

hyvinvointivaltiosta  kyseenalaistetaan  ja  tilalle  tarjotaan  yritystoiminnan  periaatteita  julkisen

vallan malliksi (Hilpelä 2001, 139). Uusliberalistiseen malliin sisältyvät näkemykset ja arvot ovat

levinneet  myös  koulumaailmaan,  mikä  näkyy  muun  muassa  koulujen  tehokkuusvaatimuksina,
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yksilöllisyyden  korostamisena,  erilaisina  kilpailutekijöinä  ja  solidaarisuuden  vähentymisenä.

(Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2004, 106).

Uusliberalistinen  koulutus  toteutetaan  markkinatalouden  tapaan,  jolloin  koulutuksella  tulee

olla  tarjoajia  ja  tarjontaa  kuluttavia  asiakkaita.  Koulutuksen  oletetaan  kilpailevan  laatu  ja

hintaeroilla, jolloin koulujen välille saadaan kilpailua. (Seppänen 2001, 186.) Suomessa suurin osa

peruskouluista  on  vielä  maksuttomia  ja  yhteiskunnan  ylläpitämiä,  joten  hintakilpailua  ei  synny.

Sen sijaan koulujen välinen kilpailu syntyy laatueroja hakemalla,  joita pyritään mittaamaan muun

muassa  vuosittaisilla  rankinglistoilla.  Kouluille  on  tärkeää  luoda  positiivinen  imago,  jotta

taattaisiin mahdollisimman hyvä oppilasaines,  jolloin koulun näkökulmasta vältytään eitoivotulta

oppilasainekselta.  Toivottua  oppilasainesta  houkutellaan  kouluun  muun  muassa

opetussuunnitelmaa  painottamalla,  ja  painotusten  kiinnostavuuden  ratkaisevat  oppilaiden

vanhemmat, eli asiakkaat.

Oppilaat  joutuvat kilpailemaan  jo  lapsina koulupaikoista,  ja sama kilpailun kulttuuri  jatkuu

aikuisena työpaikoista. Selvää on, että osa vanhemmista osaa pelata uusliberalistista koulutuspeliä

toisia paremmin. Tällöin näillä  lapsilla on jo aikaisesta vaiheesta paremmat mahdollisuudet edetä

koulutus  ja  työurallaan.  Markkinatalouden  lakien  mukaan  toimiva  koulu  ei  enää  täytä

koulutukselle  asetettuja  tasaarvovaatimuksia,  joiden  pohjalle  kaikille  avoin  peruskoulu  1970

luvulla  perustettiin.  Suomessa  ei  kouluranking  ole  yhtä  laajamittaista  kuin  esimerkiksi

Yhdysvalloissa, mutta kehitys tuntuu olevan samansuuntainen.

2.4  Koulutuspolitiikka ja arvot

Inhimillinen  toiminta  on  aina  sidoksissa  jonkinlaiseen  arvohierarkiaan.  Kuten  yksilön  toimintaa,

myös  koulussa  tapahtuvaa  toimintaa,  ohjaavat  tietyt  arvot.  (Launonen  &  Pulkkinen,  2004,  13.)

Voidaankin  sanoa,  että  jokaisella  yhteisöllä  on  tietynlainen  eetos,  arvomaailma  ja  arvojärjestys.

”Arvot  muodostavat  jokaisen  yhteisön  ytimen.”  Yhteisön  arvomaailma  omaksutaan  osana

kulttuurista  sosialisaatiota,  jonka  yhteisön  jäsenet  kokevat  usein  annettuna,  eli  itsestään  selvänä.

(Puolimatka  2004,  153–154.)  Koulu  on  osa  yhteiskuntaa  ja  sen  jäsenet  ovat  osa  kouluyhteisöä.

Koulu  ei  toisin  sanoen  toimi  arvotyhjiössä,  vaan  koulussa  tapahtuvaa  toimintaa  ohjaa

opetussuunnitelma,  mutta  myös  opettajan  oma  arvomaailma  saattaa  vaikuttaa  opetukseen.

Tarkasteltaessa peruskoulun arvomaailmaa koulutuspoliittisesta näkökulmasta, voidaan todeta, että

postmodernin  koulutuspoliittisen  arvokeskustelun  yhteiskunnassa  tekee  haastavaksi

moniarvoisuus: kenen kulttuuria  ja arvomaailmaa opetetaan  ja mitkä tahot päättävät opetettavista

asioista? (Launonen & Pulkkinen 2004, 14). Koulu voi  tarjota ainoastaan yhteiskuntaa ohjaavien



16

arvojen  mukaisen  pohjan,  jota  oppilas  muokkaa  kotinsa  ja  muun  kasvuympäristön  arvojen

mukaisesti.

2.4.1  Arvostukset, eettiset ja sosiaaliset ihanteet sekä sivistyksen ideaalit
perusarvot

Koulun arvoista monet ovat arvostuksia. Arvostukset ovat konkreettisempia kuin arvot. Kun arvoja

ovat  esimerkiksi  ystävällisyys  ja  suvaitsevaisuus,  suuntautuvat  arvostukset  puolestaan  tiettyihin

toimintatapoihin,  luontoon,  tieteeseen  ja taiteeseen. Myös koulutuspoliittiset päätökset heijastavat

arvostuksia.  Näistä  esimerkkejä  ovat  oppiaineiden  opetussuunnitelmien  sisällöt.  (Launonen  &

Pulkkinen 2004, 16.) Jokaiselle perusopetuksen opetussuunnitelmalle on määritelty arvopohja, jota

mukaillen opetusta ja kasvatusta ohjataan.

Eettiset  ja  sosiaaliset  ihanteet  ovat  yksi  arvojen  laji.  Eettisiä  ja  sosiaalisia  ihanteita  ovat

esimerkiksi  jo  aiemmin  mainitut  ystävällisyys  ja  suvaitsevaisuus.  (Launonen  &  Pulkkinen  2004,

16.)  ”Kasvatuksen  eettiset  ihanteet  ovat  tärkeitä  arvoja,  koska  ne  vaikuttavat  ihmisenä  kasvuun,

minuuden rakenteeseen ja yhteisöllisyyteen” (Launonen & Pulkkinen 2004, 17). Koulussa tietojen

ja taitojen saavuttaminen ei ole ainoa asia, jota tavoitellaan, vaan koulun arvopohja nojautuu myös

yhteiskunnassa tarvittavien eettisten ja sosiaalisten taitojen oppimiseen, jotta koulu toteuttaisi sille

asetettua sosiaalistamistehtävää kokonaisvaltaisesti.

Sivistyksen  ideaalit  perusarvot  totuus,  hyvyys  ja  kauneus  muodostavat  yhden  arvolajin

(Launonen & Pulkkinen 2004, 17). Näitä inhimillisiä perusarvoja kohden pyrimme jatkuvasti niitä

kuitenkaan  täydellisesti  saavuttamatta.  Kasvatuksen  kannalta  tärkeitä  ovat  myös  arvokkaat

kokemukset,  ei  ainoastaan  tieto  oikeasta  ja  hyvästä.  (Launonen  &  Pulkkinen  2004,  18.)  Onkin

tutkittu,  että  nykynuoret  kokoavat  maailmankuvansa  erilaisista  uskonnollisista  ja  ideologisista

aineksista.  Toisin  sanoen  elämme  maailmassa,  joista  puuttuvat  yhteiset  ydinarvot.  Sen  sijaan

yhteiskunnassa  on  toistensa  kanssa  kilpailevia  arvoja,  joista  yksilöt  valitsevat  omien  tarpeiden

mukaan  itselle  tärkeimmät  ja  puhuttelevimmat.  (Helve  1997,  Launosen  &  Pulkkisen  2004,  20

mukaan.)

2.4.2  Botteryn neljä arvofilosofista lähtökohtaa

Bottery (Bottery 1990 & 1992, Launosen & Pulkkisen 2004, 21 mukaan) esittää, että koulutuksella

on  neljä  erilaista  arvofilosofista  lähtökohtaa: kulttuuriperinnön  siirtäminen, lapsilähtöisyys,

yhteiskunnan  uudistaminen  ja taloudellistekninen  kehitys.  Kulttuuriperinnön  siirtämisestä  ja

taloudellisteknisestä  näkökulmasta  olemme  puhuneet  jo  koulutuksen  tehtävien  yhteydessä.
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Kulttuuriperintöä  siirrettäessä  on  länsimaisessa  jälkimodernissa  yhteiskunnassa  tiedostettava  ja

tunnistettava  selkeästi,  millaista  sivistyskäsitystä  olemme  välittämässä  uudelle  sukupolvelle.

Ovatko esimerkiksi perinteiset eettiset  ja sosiaaliset ihanteet, totuus, hyvyys ja kauneus, nykyisen

sivistyskäsityksen  mukaisesti  tarpeeksi  arvokkaita  säilyttämisen  kannalta?  (Bottery  1990,  10.)

Vielä  vuoden  2004  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden  tavoitteissa  tämä

sivistysperintö  näkyy  esimerkiksi  tapakasvatuksessa,  mutta  emme  voi  pitää  kyseisten  arvojen

olemassaoloa opetussuunnitelmassa itsestään selvänä (Launonen & Pulkkinen 2004, 22–23).

Lapsilähtöisyys  tai  oppilaslähtöisyys  koulutuksen  arvolähtökohtana  tarkoittaa  sitä,  että

oppilas  nähdään  koulumaailmassa  aktiivisena  osallistujana,  jonka  perusteella  opetuksessa

huomioidaan  lapsen  tai  nuoren  yksilölliset  kiinnostuksen  kohteet  ja  tarpeet  (Bottery  1990,  11).

Parhaimmillaan  lapsilähtöinen  arvolähtökohta  johtaa  siihen,  että oppilaille  opetettavat  asiat  ”–  –

tulevat osaksi oppilaan elämismaailmaa” (Launonen & Pulkkinen 2004, 23). Opettajan tehtävänä

lapsilähtöisessä  opetusmallissa  on  olla  oppimisen  suunnittelija,  kehittäjä  ja  rakentaja,  eli  toisin

sanoen turvata oppilaalle parhaat mahdolliset puitteet oppimiseen (Bottery 1990, 11).

Oppilaslähtöisyys  näkyy  esimerkiksi  peruskoulun  ylemmillä  luokilla  valinnaisina

oppiaineina. Tällöin oppilaalle annetaan vapaus päättää, mihin oppiaineisiin hän haluaa syventyä

tarkemmin.  Lapsilähtöisyyteen  vedoten  voidaan  myös  perustella  esimerkiksi  taito  ja  taideaineet

opetussuunnitelmassa.  Tällöin  tunnustetaan,  että  oppilailla  on  erilaisia  kiinnostuksen  kohteita,

taipumuksia  ja  lahjakkuuksia.  Mikäli  koulutyöskentely  keskittyy  vain  tiettyjen  oppiaineiden,

esimerkiksi  lukuaineiden,  opettamiseen,  ei  koulutuksen  arvolähtökohtana  voida  pitää

lapsilähtöisyyttä.

Lapsilähtöinen  arvolähtökohta  ei  ole  täysin  ongelmaton.  Voidaanko  peruskoulussa,  johon

toivotetaan  tervetulleiksi  kaikki  lapset,  keskittyä  jokaisen  oppilaan  tarpeisiin?  Jos

kulttuuriperinnönsiirtämisnäkökulman  ongelmaksi  katsotaan  2000luvulla  siirrettävän  kulttuurin

valinnan  vaikeus,  voi  lapsilähtöisen  näkökulman  yksilökeskeisyys  myös  muodostua ongelmaksi.

Voiko lapsilähtöinen arvolähtökohta kasvatuksessa aiheuttaa sen, että lapset eivät osaa huomioida

toisia ihmisiä, vaan näkevät maailman vain omasta näkökulmastaan? (Bottery 1990, 12.)

Vaikka olemme aiemmin selventäneet, että koulu on instituutiona säilyttävä laitos (Lehtisalo

&  Raivola  1999,  59),  ei  se  tarkoita  sitä,  että  koululaitoksella  ei  olisi  merkitystä  yhteiskunnan

uudistajana. Koulu ei voi olla aikaansa edellä, mutta koska koululaitos tavoittaa koko  ikäluokan,

on  koululla  mahdollisuus  ja  velvollisuus  olla  mukana  uudistamassa  yhteiskuntaa  esimerkiksi

ympäristönsuojelun  tärkeyden  välittäjänä  (Launonen  &  Pulkkinen  2004,  24–25).  Mikäli

koulutuksesta tulee pelkästään yhteiskunnan uudistamiseen tähtäävää toimintaa, ei koulu Launosen

ja Pulkkisen (2004, 25) mukaan toteuta täysipainoisesti sen tehtävää kasvatusinstituutiona. Tällöin
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esimerkiksi  koulun  rooli  oppilaiden  persoonallisen  kasvuprosessin  tukijana  saattaa  jäädä

toisarvoiseen  asemaan,  ja  koulua  käytetään  ”–  –  epädemokraattiseen  ja  yksilön  persoonallista

kasvua  rajoittavaan  suuntaan.”  Peruskoulun  arvofilosofinen  lähtökohta  kulttuurin  säilyttäjänä  ja

yhteiskunnan  uudistajana  tulee  näin  ollen  olla  tasapainossa,  jotta  se  toteuttaisi  sille  asetettuja

tehtäviä.

Tutkimuksen  aiemmassa  osassa  on  puhuttu  koulutuksen  taloudellisista  tehtävistä  ja  niihin

liittyvästä  työvoiman  valmentamisesta.  Botteryn  (1990)  mukaan  neljäntenä  koulutuksen

arvofilosofisena  lähtökohtana  on  taloudellistekninen  intressi,  jolloin  koulun  tehtäväksi  nähdään

oppilaiden valmistaminen tehtäviin, joissa heidän oletetaan toimivan työmarkkinoilla. Taloudellis

tekninen  intressi  vaikuttaa  koulumaailmassa  esimerkiksi  ahkeruuden,  täsmällisyyden  ja

kuuliaisuuden  painottamisena.  Myös  luovuutta  arvostetaan.  Toisaalta  koulutuksen  taloudellis

teknisessä  arvolähtökohdassa  itseilmaisun  taidolle  ja  kyvylle  arvioida  yhteiskuntaa  kriittisesti  ei

anneta kovinkaan paljon painoarvoa. (Bottery 1990, 14.)

Taloudellistekninen  arvolähtökohta  merkitsee  taito  ja  taideaineille,  kuten  muillekin

oppiaineille,  välineellistä  roolia.  Koulussa  annettavan  opetuksen  katsotaan  olevan  tarpeellista,

mikäli  oppi  voidaan  siirtää  työelämään. Taito  ja  taideaineiden  osalta  välineellisyys  voi  merkitä

sitä,  että  kyseisten  aineiden  opetus  tähtää  vain  tiettyjen  taitojen  oppimiseen.  Tällöin  ei  pidetä

oleellisena  asiana  esimerkiksi  taito  ja  taideaineiden  vaikutusta  yhteisöllisyyteen,  mahdollisuutta

itseilmaisun  kehittämiseen  tai  terapeuttista  luonnetta,  vaan  nähdään  ainoastaan  niiden  kautta

saavutettava taloudellinen hyöty.

Launosen ja Pulkkisen mukaan perusopetuksen arvopohjassa näkyy piirteitä kaikista neljästä

Botteryn arvofilosofisesta lähtökohdasta: ”sivistysperintöä on tarpeen siirtää, oppilaan yksilölliset

tekijät  on  tärkeä  tiedostaa  opetuksessa,  koulutuksen  tulee  uudistaa  yhteiskuntaa  ja  työelämän

tarpeet  on  otettava  koulutuksessa  huomioon.”  (Launonen  &  Pulkkinen  2004,  26.)  Mikäli

koulutuspoliittisessa  päätöksenteossa  korostetaan  voimakkaasti  yhtä  lähtökohtaa,  eivät

koulutukselle asetetut tehtävät välttämättä toteudu. On muistettava, että opetuksen perustehtävä on

tukea  lasten  ja  nuorten  persoonallisuuden  kehittymistä  sekä  luoda  hyvä  ja  monipuolinen

yleissivistys.  Vain  näiden  ydintehtävien  avulla  voidaan  saavuttaa  muut  koulutukselle  asetetut

tehtävät.  (Launonen  &  Pulkkinen  2004,  26.)  Koulutuksen  tulisi  taata  joustava  ja  monipuolinen

osaaminen sekä omien vahvuuksien löytäminen, sillä vain tällä tavoin voidaan auttaa oman roolin

löytymistä sekä työelämässä että henkilökohtaisessa elämässä.
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3 OPETUSSUUNNITELMA

3.1  Yleistä opetussuunnitelmista

Tässä  luvussa  tarkastellaan  neljän  (1970,  1985,  1994  &  2004)  peruskoulun  opetussuunnitelman

yleisiä  osia  arvopohjan,  tehtävien  ja  tavoitteiden  sekä  taito  ja  taideaineiden  tehtävien  ja

tavoitteiden  osalta.  Lisäksi  kartoitamme  taito  ja  taideaineiden  oppituntijakoa  eri  vuosien

opetussuunnitelmissa.  Käytämme  kaikista  perusopetuksen  opetussuunnitelmien  perusteista

lyhennettä POPS, vaikka ensimmäinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tunnetaankin

alun  perin  Komiteanmietintönä.  Tekstissä  käytetään  myös  ilmaisua  perusopetuksen

opetussuunnitelma, vaikka termi on kokonaisessa muodossaan perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteet.  Lisäksi  kolme  ensimmäistä  opetussuunnitelmaa  ovat  nimeltään  peruskoulun

opetussuunnitelman  perusteet.  Käytämme  kuitenkin  myös  nimitystä  perusopetuksen

opetussuunnitelma, koska se on nykyisin vakiintunut termi.

”Opetussuunnitelma  on  koulutuspolitiikan  väline.”  Sillä  ohjataan  opetusta  ja  kasvatusta,  ja

sen  vaikutus  näkyy  lähes  kaikessa  kouluopetuksessa.  Opetussuunnitelma  sisältää  eduskunnan

säätämät  kasvatuksen  tavoitteet  ja  oppiaineet.  Valtioneuvosto  puolestaan  määrittää  peruskoulun

oppiaineiden  tuntijaot  ja  Kouluhallitus  vahvistaa  opetettavien  aineiden  yleiset  opetusohjeet  sekä

tarvittaessa oppimäärät. (Toivonen 2005, 139.)

Vuonna  1970  valmistuneesta  Komiteanmietinnöstä  tuli  uuden  peruskoulun  ensimmäinen

opetussuunnitelma.  Vuoden  1970  ja  1985  opetussuunnitelmat  olivat  keskusjohtoisia,  kun  taas

vuodesta 1994 lähtien valtakunnalliset opetussuunnitelmat ovat olleet pikemminkin runkoja, joiden

pohjalta  kunnat  ja  koulut  ovat  saaneet  laatia  omat  opetussuunnitelmansa.  Toisin  sanoen

opetushallitus  määrää  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet,  jolla  koulutuksen  järjestäjä

velvoitetaan  sisällyttämään  koulu  tai  kuntakohtaiseen  opetussuunnitelmaan  valtakunnalliset

opetuksen  tavoitteet,  keskeiset  sisällöt  ja  arvioinnin.  Tällä  tavoin  varmistetaan  muun  muassa  se,

että  perusopetuksen  tasaarvo,  opetuksen  valtakunnallinen  yhtenäisyys  ja  laatu  toteutuvat.

(Opetushallitus 2008.)
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3.2  Peruskoulun opetussuunnitelma 1970

Valtioneuvosto asetti  joulukuussa 1966 peruskoulun opetussuunnitelmakomitean,  jonka tehtävänä

oli  laatia  tuleviin  peruskouluihin  yksityiskohtainen  opetussuunnitelma.  Komitean  oli  pohjattava

työnsä  Peruskoulukomitean  ja  Koulunuudistustoimikunnan  mietintöihin,  ja  huomioon  tuli  ottaa

myös koulujärjestelmän perusteet  sekä peruskoulua koskevat  säädökset. Eri oppiaineita edustivat

oman  alansa  asiantuntijat  ja  osaan  oppiaineista  pyydettiin  asiantuntijalausuntoja.

Opetussuunnitelmantyön  ensimmäisenä  vaiheena  oli  suunnitella  väliaikainen  ja  kokeellinen

opetussuunnitelma  koulukokeilua  varten.  Tämän  väliaikaisen  opetussuunnitelman  pohjalta

tultaisiin  myöhemmin  tekemään  uusi  opetussuunnitelma.  Väliaikainen  opetussuunnitelma  oli

voimassa  vuodesta  1967  lähtien  kunnissa,  jotka  olivat  saaneet  luvan  kansalaiskoulun  ja

keskikoulun yhdistämiseksi peruskoulun yläasteeksi. Varsinaisen opetussuunnitelman komitea sai

valmiiksi  vuonna  1970  ja  se  tuli  voimaan  1970luvun  alkuvuosina  kuntien  asteittain  siirtyessä

peruskoulujärjestelmään. (POPS 1970 I, 3–5.) Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöt

tulivat  lopulta  sellaisinaan  uuden  peruskoulun  opetussuunnitelmiksi  (Lehtisalo  &  Raivola  1999,

132).

Vuoden  1970  POPS:ssa  pohditaan  paljon  tavoitteidenasettelun  problematiikkaa.

Opetussuunnitelman  tavoitteiden  laatiminen  oli  opetussuunnitelmakomitean  mukaan  haastavaa

esimerkiksi  siksi,  että  koulun  ohella  oppilaisiin  vaikuttaa  myös  muu  elinympäristö  arvoineen,

kasvatuspyrkimyksineen  ja  ideologioineen.  (POPS  1970  I,  20.)  Vuoden  1970  perusopetuksen

opetussuunnitelmassa  pohditaan  muun  muassa  arvoperustan  määrittelemisen  vaikeutta,  koska

opetussuunnitelmakomitea  toteaa  yhteiskunnassa  olevan  monia  yleispäteviä  arvostuksia.

Arvolähtökohtana  vuoden  1970  POPS:ssa  pidetään  sitä,  että  oppilaasta  kasvaa  ihmiskunnan

vastuullinen  jäsen  ja  että  yhteiskunnassa  vallalla  olevaa  sivistyspääomaa  sekä  säilytetään  että

kehitetään edelleen. (POPS 1970 I, 22.)

Ensimmäisessä  peruskoulun  opetussuunnitelmassa  on  jälkimmäisiä  POPS:a  tarkemmin

määritelty  peruskoulun  yleiset  tavoitteet.  Tavoitteita  on  määritelty  sekä  opetussuunnitelman

perusteissa  (1970  I)  että  oppiaineiden  opetussuunnitelmissa  (1970  II).  Edellisessä  ne  on  esitelty

teoreettisemmin  ja  perustelevammasta  näkökulmasta  kuin  jälkimmäisessä,  jossa  tavoitteet  on

ilmaistu  konkreettisemmin  ja  oppiainekohtaisesti.  Opetussuunnitelman  perusteissa  on  eritelty

peruskoulun  kokonaistavoitteet,  ihmisen  biologian  huomioiminen,  tiedollisen  kasvatuksen

tavoitteet,  kasvatuksen eettiset  ja  sosiaaliset  tavoitteet,  uskontokasvatuksen  tavoitteet,  esteettisen

kasvatuksen  tavoitteet,  käden  työtä  ja  käytännön  taitoja  kehittävän  kasvatuksen  tavoitteet  sekä

oppilaan koko persoonallisuuden eheytymisen  ja mielenterveyden edistämisen  tavoitteet. Koulun
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ensisijaiseksi  tehtäväksi  POPS  1970  määrittelee  virikkeiden  tarjoamisen,  jotta  lapsen  koko

persoonallisuus  kehittyisi.  Persoonallisuuden  kehittämisen  katsotaan  olevan  koko  yhteiskunnan

edun  mukaista  esimerkiksi  demokratian  ja  inhimillisten  arvojen  ymmärtämisen  kannalta.  (POPS

1970  I,  23.)  POPS:sta  käy  ilmi,  että  peruskoulun  tulee  tarjota  virikkeitä  persoonallisuuden

kehittymiselle  ”–  –  saattamalla  oppilaat  kosketuksiin  kulttuurin  keskeisten  alueiden  kanssa  –  –”

sekä  ohjaamalla  ja  kannustamalla  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen  (emt.  24).  Jo  vuoden  1970

POPS:ssa  ilmaistaan  luovan  toiminnan  tärkeys  vastapainona  opetustilanteille,  joissa  opetellaan

yhteiskunnallisesti  tärkeitä  tietoja  ja  taitoja.  Luovan  toiminnan  katsotaan  kehittävän  oppilaiden

koko persoonallisuutta monipuolisella tavalla. (POPS 1970 I, 24.)

Vuoden  1970  POPS:ssa  peruskoulun  tiedollisen  kasvatuksen  tavoitteeksi  asetetaan

”järjestelmällisen  tiedonhankinnan  ja  arkielämän  tiedonhankinnan”  erottaminen  toisistaan.

Oppilaita  tulisi  POPS:n  mukaan  ohjata  muun  muassa  kriittiseen  tiedonhankintaan  ja  tietojen

jäsentelyyn järkeviksi kokonaisuuksiksi. (POPS 1970 I, 26–27.) Kasvatuksen eettisiä ja sosiaalisia

ihanteita olemme käsitelleet  tutkimuksemme  toisessa  luvussa. Perusopetuksen opetussuunnitelma

vuodelta  1970  mukailee  näitä  ihanteita  asettamalla  koulun  tavoitteeksi  eettisiin  ja  sosiaalisiin

periaatteisiin,  muun  muassa  ystävällisyyteen,  auttavaisuuteen  ja  oikeudenmukaisuuteen,

kasvattamisen.  Kuten  perusopetuksen  kokonaistavoitteet,  myös  tiedollisen  kasvatuksen  sekä

kasvatuksen eettiset ja sosiaaliset tavoitteet ovat nykyyhteiskunnassakin ajankohtaisia.

Ensimmäinen  perusopetuksen  opetussuunnitelma  on  ainut  neljästä  POPS:sta,  jossa  on

määritelty  käden  työtä  ja  käytännön  taitoja  kehittävän  kasvatuksen  tavoitteet.  Muissa

opetussuunnitelmissa  kyseiset  tavoitteet  puuttuvat  tai  ne  on  sisällytetty  työelämään  liittyviin  tai

jatkoopintokelpoisuutta  koskeviin  tavoitteisiin.  Erillinen  tavoitteidenasettelu  kädentaitojen  ja

käytännön  työn  osalta  perustunee  siihen  yhteiskunnalliseen  tilanteeseen,  jossa  ensimmäinen

perusopetuksen  opetussuunnitelma  on  laadittu:  peruskouluuudistus  syrjäytti

rinnakkaiskoulujärjestelmän,  jonka  käytännöllisempää  puolta  kansalaiskoulu  edusti.  Näin  ollen

peruskoulun  ensimmäisessä  opetussuunnitelmassa  on  ehkäpä  seuraajiaan  vahvemmin  huomioitu

myös taitoaineiden merkitys.

3.3  Peruskoulun opetussuunnitelma 1985

Ensimmäiseen  perusopetuksen  opetussuunnitelmaan  verrattuna  vuonna  1985  julkaistussa

POPS:ssa  on  havaittavissa  siirtymistä  kunnallisen  ja  koulukohtaisen  opetussuunnitelmaajattelun

suuntaan. Tällöin valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan jätettiin osuuksia, jotka voitiin päättää ja

suunnitella kuntakohtaisesti. (Atjonen 2005, 78.) Vuoden 1970 POPS määrittelee hyvinkin tarkasti
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oppiainekohtaisia tavoitteita, sisältöjä ja työtapoja, kun taas vuoden 1985 POPS on ennemminkin

hallinnollinen,  ei  niinkään  didaktinen,  asiakirja,  jonka  tarkoituksena  on  ohjata  kunnallisten

opetussuunnitelmien  laadintaprosessia  (POPS  1985,  8).  Vuoden  1985  POPS on  tästä  huolimatta

yksityiskohtaisempi kuin perusopetuksen opetussuunnitelmat 1994 ja 2004.

Vuoden  1985  POPS:ssa  todetaan,  että  opetus  ja  kasvatustyön  tavoitteet  ovat  aina

arvosidonnaisia.  Lisäksi  opetussuunnitelmassa  ilmoitetaan,  että  koulutyö  tulisi  pohjautua

yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyihin arvoihin, ja että koulun tehtävä on kehittää kulttuuria sekä

osoittaa hyväksyntää erilaisten kulttuurien arvoja kohtaan. (POPS 1985, 10.) Näin ollen opetus ja

kasvatustyölle asetetut arvolähtökohdat  ja  tehtävät ovat pitkälti  ensimmäisen opetussuunnitelman

mukaisia.

Kasvatus  ja  opetustyön  yleiset  tavoitteet  vuoden  1985  POPS:ssa  on  jaettu  seitsemään  eri

osaalueeseen.  Nämä  tavoitteet  ovat  oppilaan  persoonallisuuden  monipuolinen  kehittäminen,

yhteiskuntaan,  työelämään  ja  ammatinvalintaan  liittyvät  sekä  jatkoopintokelpoisuuteen  liittyvät

tavoitteet,  elinympäristöön  ja  luonnonsuojeluun  liittyvät  sekä  kansalliseen  identiteettiin  liittyvät

tavoitteet  ja  kansainvälisyyskasvatukseen  sekä  sukupuolten  väliseen  tasaarvoon  liittyvät

tavoitteet.  (POPS  1985,  10–14.)  Opetukselle  asetetut  yleiset  tavoitteet  mukailevat  vuoden  1985

POPS:ssa  monelta  osalta  koulutuspolitiikkaluvussa  tarkasteltuja  koulutuksen  tehtäviä  (ks.

Lehtisalo  &  Raivola  1992;  1999).  Esimerkiksi  koulutuksen  taloudelliset  tehtävät  tulevat  ilmi

peruskoulun  tavoitteista,  jotka on  vuoden  1985  POPS:aan  asetettu  yhteiskunnan  toimivuuden  ja

kehittämisen,  työelämän,  jatkoopintokelpoisuuden  sekä  ammatinvalinnan  kannalta.  Myös  tasa

arvoon  liittyvät  tavoitteet  ovat  osa  koulutukselle  asetettuja  tehtäviä,  jotka  huomioidaan  vuoden

1985 POPS:ssa.

3.4  Peruskoulun opetussuunnitelma 1994

Aiemmat  perusopetuksen  opetussuunnitelmat  olivat  olleet  keskusjohtoisia.  Uusi

opetussuunnitelma  pohjautui  nyt  hajautettuun  opetussuunnitelmaajatteluun,  jolla  pyrittiin

korostamaan  koulujen  omia  vahvuuksia  ja  saamaan  opettaja  oman  työnsä  kehittäjäksi.  Opetusta

yksilöllistettiin  ja  valinnaisuutta  lisättiin.    (Lehtisalo  &  Raivola  1999,  135.)  Käytännössä  tämä

tarkoitti  sitä,  että  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet  olivat  valtakunnalliset,  mutta

kunnat  tai  koulut  laativat  omat  opetussuunnitelmat,  joissa  valtakunnallisen  perusopetuksen

opetussuunnitelman  sisältöä  tarkennettiin.  (Lampinen  2003,  226.)  Koulu  tai  kuntakohtaista

opetussuunnitelmaajattelua toteutetaan edelleen.
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Vuoden  1994  POPS:n  arvoperusta  määritetään  sellaisen  opetus  ja  kasvatustyön  mukaan,

joka  edistää  niin  yksilöllisyyden  vahvistumista  kuin  yhteiskunnan  säilymistä  ja  kehittämistä.

Fyysisen,  psyykkisen  ja  sosiaalisen  hyvinvoinnin  edistäminen  luovat  yhdessä  perustan

tasapainoiselle  elämälle.  Vuoden  1994  POPS:ssa  katsotaan  arvokkaaksi  myös  kansallisen

kulttuuriperinteen vaaliminen ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen. POPS:ssa otetaan huomioon

yksilön kulttuuriidentiteetin muodostumisen haastavuus, mutta myös tärkeys kansainvälistyneessä

ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Lisäksi sosiaalisten taitojen, muun muassa harkintakyvyn ja

myötäelämisen  sekä  kansalaisten  välisen  tasaarvon  tärkeys otetaan  esille  POPS:ssa.  Lähtökohta

vuoden  1994  POPS:n,  kuten  muidenkin  perusopetuksen  opetussuunnitelmien,  arvoille  on

sivistyksen ideaalit perusarvot: hyvyys, totuus ja kauneus. (POPS 1994, 13–14.)

Vuoden  1994  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  ei  ole  erikseen  määritelty  opetuksen

yleisiä  tavoitteita.  Kasvatus  ja  opetustyön  päämäärät  on  kirjattu  peruskoulun  tehtäviksi  mitä

luultavimmin siitä syystä, että kunnat määrittelivät opetuksen tavoitteita ensi kertaa itse. Näin ollen

perusopetuksen  tehtävien  voidaan  nähdä  osittain  tarkoittavan  myös  koulutukselle  asetettuja

tavoitteita.  POPS  1994  määrittelee  koulun  tehtäväksi  monipuolisen  yleissivistävän  opetuksen

tarjoamisen,  johon  jokaisella  lapsella on oikeus. Yleissivistykseksi POPS 1994 määrittelee muun

muassa  hyvät  kommunikointitaidot,  eettisen  ja  esteettisen  herkkyyden,  työelämän  perustaitojen

hallitsemisen sekä taidot, joita tarvitaan yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Lisäksi vuoden 1994

POPS:ssa  määritellään  hyvän  yleissivistyksen  olevan  kykyä  tarkastella  asioita  eri  näkökulmista,

ottamalla myös kanssaihmiset huomioon sekä kykyä ilmaista itseä. (POPS 1994, 11.)

Peruskoulun tehtäviä ovat myös oppilaiden persoonallisuuden kehittymisen edistäminen sekä

jatkoopinto  ja ammatinvalintakelpoisuuden  saavuttamisen  tukeminen  (POPS 1994, 11). Näiden

tehtävien  toteuttamiseksi  huomioidaan  POPS:ssa  yhteiskunnan  tekninen  kehitys  sekä

tiedonhankinta  ja  tiedonkäsittelytaitojen  muuttuminen  kohti  konstruktivistista  käsitystä  tiedon

luonteesta  ja  oppijan  roolista  (POPS  1994,  12).  Vaikka  vuoden  1994  peruskoulun

opetussuunnitelmassa  koulun  tehtäviksi  luetaan  sosiaaliseen  kasvun  edistäminen  ja

yhteistyötaitojen  kehittäminen,  korostaa  se  aiempiin  opetussuunnitelmiin  verrattuna  kuitenkin

enemmän  yksilöllisyyttä.  Lisäksi  kansainvälistyminen  ja  kiristyvä  kilpailu  heijastuvat

opetussuunnitelman tavoitteissa ja arvopohjassa. (Lindström 2005, 20.)

3.5  Perusopetuksen opetussuunnitelma 2004

Tuorein opetussuunnitelmamme perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen,  jonka perustana

on  idea  ihmisestä  psykofyysisenä  kokonaisuutena.  Oppija  kantaa  mukanaan  henkilökohtaista
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kokemushistoriaansa,  ja  uusia  tietoja  ja  taitoja  rakennetaan  vanhan  tietotaitorakenteen  pohjalle.

Vaikka  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  vuodelta  2004  ei  opetuksen  yleisen  arvopohjan

todeta  nojaavan  sivistyksen  ideaaleihin  perusarvoihin,  mukailee  se  arvopohjaltaan  suurelta  osin

vuoden  1994  POPS:a.  Vuoden  2004  POPS:n  arvopohja  nojaa  tasaarvon  toteutumiseen,

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, demokratiaan, luonnon monimuotoisuuden ja elinkelpoisuuden

säilyttäminen  sekä  monikulttuurisuuden  hyväksymiseen.  Tällä  hetkellä  voimassa  olevassa

POPS:ssa  otetaan  ehkäpä  vahvimmin  esille  monikulttuurisuudesta  puhuttaessa  myös  kulttuuri

identiteetin  rakentuminen  globaalistuvassa  maailmassa.  Peruskoulun  velvollisuudeksi  katsotaan

oppilaiden  kulttuuriidentiteetin  muodostumisen  tukeminen  sekä  suomalaisen  kulttuurin  että

maailmankansalaisuuden näkökulmasta. (POPS 2004, 12.)

Kuten  aiemman  POPS:n  arvopohjassa  myös  perusopetuksen  tehtävissä  on  havaittavissa

samanlaisuutta  vuoden  1994  POPS:an  verrattaessa.  Vaikka  vuoden  2004  POPS:n  arvopohjan  ja

tehtävien  määrittelyn  yhteydessä  puhutaan  yhteisöllisyyden  edistämisestä,  korostaa  se

yksilöllisyyttä,  mikä  näkyy  esimerkiksi  yksilön  terveen  itsetunnon  kehittymisen  tukemisena  ja

yksilöllisten  tietojen  ja  taitojen  hankkimisena.  Uutena  käsitteenä  vuoden  2004  POPS:ssa  on

elinikäinen oppiminen, johon valmentaminen katsotaan perusopetuksen yhdeksi tehtäväksi. (POPS

2004,  12.)  Kaiken  kaikkiaan  vuoden  2004  perusopetuksen  opetussuunnitelman  opetuksen

järjestämisen  lähtökohtia  tarkasteltaessa  on  havaittavissa,  että  suuret  muutokset  on  kirjattu

edelliseen opetussuunnitelmaan, jolloin keskusjohtoinen opetussuunnitelmaajattelu vaihtui kunta

ja koulukohtaisiin perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

Taito  ja  taideaineiden  panos  näiden  eri  aikakausien  POPS:ien  yleisiä  tavoitteita  kohti

pyrittäessä  on  merkittävä.  Perusopetuksen  tehtäviä  määriteltäessä  otetaan  huomioon  oppilaan

kokonaisvaltainen  kasvattaminen  ja  persoonallisuuden  eri  piirteiden  kehittäminen  sekä  taitojen

mahdollisimman  tasapuolinen  vahvistaminen.  Edes  peruskoulun  kasvatus  ja  opetustehtävälle

asetetut  yleiset  tavoitteet  eivät  voisi  toteutua  ilman,  että  peruskouluissa  opetettaisiin  taito  ja

taideaineita,  sillä  niiden  antama  panos  lapsen  ja  nuoren  kokonaisvaltaiselle  kehitykselle  on

välttämätön.  Taito  ja  taideaineet  osallistuvat  niin  kulttuuriperinnön  siirtämiseen,

persoonallisuuden  kehittämiseen,  yhteisöllisyyden  kasvattamiseen  kuin  peruskoululle  annettuun

sivistystehtäväänkin. Mikäli lapsen tahdotaan sosiaalistuvan omaan kulttuuriinsa sellaisenaan kuin

se kokonaisuudessaan on, on koulutyössäkin otettava huomioon kulttuuri kokonaisvaltaisesti.
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3.6  Taito ja taideaineet perusopetuksen opetussuunnitelmissa

Keskitymme pääasiallisesti  tarkastelemaan  taito  ja  taideaineille asetettuja  yleispäteviä  tavoitteita

ja  tehtäviä  sen  sijaan,  että  tutkisimme  eri  opetussuunnitelmien  taito  ja  taideaineiden

oppiainesisältöjä.  Taito  ja  taideaineissa  itse  tehtävää,  eli  toimintaa,  ja  toiminnan  tavoitetta,  eli

lopputulosta,  ei  voida  erottaa  toisistaan.  Tavoitteeseen  pyritään  jo  tehtävän  aikana,  jolloin

oppimista tapahtuu jatkuvasti. Mikään oppiminen ei voi olla irrallista toiminnasta  ja tapahtua itse

tekemisestä  erillään.  Taito  ja  taideaineet  kattavat  peruskoulun  oppiaineista  ne  aineet,  joissa

oppilas  voi  muun  muassa  kehittää  luovuuttaan,  näyttää  tunteitaan,  harjoittaa  kädentaitojaan,

kehittää kokonaisvaltaisesti persoonallisuutta ja kokea yhteisöllisyydentunnetta.

Termi taito  ja  taideaineet  ilmestyi  peruskoulun  opetussuunnitelman  perusteisiin  vasta

vuonna 1994. Sitä aiemmin tällaista yhtenäistä nimitystä ei ollut. Nimitys kuvaamataito puolestaan

muuttui  kuvataiteeksi  vuonna  1999.  Pohjakallion  (2005,  29)  mukaan  nimenvaihdoksella  mitä

todennäköisimmin  pyrittiin  nostamaan  oppiaineen  asemaa  taidosta  taiteeksi,  sillä  valistuksen

perintönä taidolla oli koulun oppiainehierarkiassa vähäisempi asema kuin tiedolla.

3.6.1  Musiikin tavoitteet perusopetuksen opetussuunnitelmissa

Ensimmäiseen  perusopetuksen  opetussuunnitelmaan  on  musiikin,  kuten  myös  muiden

oppiaineiden,  tavoitteet  kirjattu  konkreettisesti  ja  tarkasti.  Vuoden  1970  POPS:an  on  osa

tavoitteista  merkitty  eri  lajitaitojen,  esimerkiksi  nuottimerkinnän,  soittimien  ja  ajankohtaisen

lauluaineiston  oppimisen  tavoitteina,  kun  vastaavasti  esimerkiksi  seuraavassa,  vuoden  1985,

POPS:ssa  musiikkikasvatukselle  asetettuja  tavoitteita  tarkastellaan  yleisluontoisemmin.  Vuoden

1970  POPS  määrittelee  musiikin  opetuksen  tavoitteiksi  jo  aiemmin  mainittujen  lisäksi  muun

muassa musiikin historiaan ja nykytilaan tutustumisen säveltaiteen mestareiden, kansanmusiikin ja

viihdemusiikin  avulla.  Musiikkikasvatuksen  tavoitteeksi  katsotaan  lisäksi  mahdollisuuden

tarjoaminen  musiikilliseen  luovaan  ilmaisuun  sekä  yhteistoimintaan  musiikin  parissa.  Vuoden

1970 POPS:ssa yksi opetuksen tavoite on myös musiikin harrastamiseen ohjaaminen. (POPS 1970

II, 274.)

Vuodelta  1985  olevaan  perusopetuksen  toiseen  opetussuunnitelmaan  on  edeltäjästään

poiketen  kirjattu  yleisluontoisemmin  musiikkikasvatuksen  tavoitteet  ja  tehtävät.

Musiikkikasvatuksen  tehtäväksi  katsotaan  muun  muassa  koko  persoonallisuuden  kehittäminen,

esteettisten kokemusten  tarjoaminen sekä  musiikillisten perustaitojen  ja  valmiuksien antaminen.

Näitä musiikkikasvatukselle asetettuja yleisiä tehtäviä täsmennetään asettamalla ala ja yläasteelle
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erilliset  musiikinopetuksen  tavoitteet.  Vuoden  1985  POPS:n  alaasteen  musiikinopetuksen

tavoitteita  ovat  oppilaiden  kuuntelukyvyn,  soiton,  laulun  ja  luovan  musiikillisen  ilmaisun

kehittäminen  sekä  musiikillisen  ajattelukyvyn  ja  musiikin  tuntemuksen  edistäminen.  Lisäksi

musiikinopetuksen tulee antaa oppilaille valmiuksia musiikin avulla tapahtuvaan yhteistoimintaan.

Peruskoulun  yläasteen  musiikinopetuksen  tavoitteina  on  syventää  alaasteella  opittuja  tietoja  ja

taitoja  sekä kehittää edelleen oppilaiden  myönteistä musiikkikokemusta,  jonka avulla  tavoitteena

on saavuttaa peruskoulun jälkeenkin jatkuva musiikin harrastaminen. (POPS 1985, 191.)

POPS 1985 on laadittu behavioristisen oppimiskäsityksen aikakautena,  jolloin oppimisen  ja

kasvamisen katsottiin olevan  suoraa vaikuttamista  toiseen  ihmiseen  (Lindström 2005, 20). Tämä

tarkoittaa  sitä,  että  halutun  lopputuloksen  saavuttamiseen  on  opettajan  opetettava  tietynlainen

toiminto  (ärsyke)  oppilaalle,  jolloin  oppiminen  (reaktio)  tapahtuu  (VilkkoRiihelä  2003,  50).

Oppiminen behavioristisesta näkökulmasta ei toisin sanoen ole prosessi, jonka seurauksena oppilas

konstruoi  ja  jäsentää  tietoa  omista  lähtökohdistaan  käsin,  vaan  se  on  ikään  kuin  tietyn  kaavan

mukaan  opittu  reaktio  ärsykkeelle.  Behaviorismi  näkyy  esimerkiksi  sanavalinnoissa,  joita

POPS:ssa  vuodelta  1985  käytetään:  opettaja  ”edistää  oppilaiden  musiikin  taitoja  –  –”  ja

musiikinopetuksen tavoitteena on ”kehittää oppilaiden luovaa musiikillista ilmaisua – –”

Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  vuodelta  1994  näkyy  keskusjohtoisuudesta

luopuminen  musiikin  tehtävien,  tavoitteiden  ja  keskeisten  sisältöjen  osalta.  Erityisesti  musiikin

opetuksen  tavoitteet  ja  keskeiset  sisällöt  on  määritelty  aiempiin  opetussuunnitelmiin  verrattuna

väljästi.  Musiikin  tavoitteena  on  vuoden  1994  POPS:ssa  tukea  oppilaiden  kokonaisvaltaista

musiikillista  kehitystä,  jonka  myötä oppilaalle  syntyy  kokemusten  ja  elämysten  saamisen  kautta

myönteinen  asenne  musiikkiin.  Näihin  tavoitteisiin  päästään  POPS:n  mukaan  monipuolisten

työtapojen  käyttämisen  avulla.  Oppilaiden  tietoja  ja  taitoja  tulee  harjaannuttaa  sekä  yksilö  että

ryhmätyöskentelyä  apuna  käyttäen  siten,  että  se  tukee  musiikillista  kasvua  ja  ohjaa  musiikin

harrastamiseen  peruskoulun  jälkeenkin.  Kuten  kahdessa  aiemmassa  opetussuunnitelmassa,  myös

vuoden  1994  POPS:n  mukaan  opetuksessa  tulee  tutustua  mahdollisimman  monipuolisesti

musiikkikulttuurin  eri  muotoihin.  Lisäksi  POPS:ssa  ilmaistaan  musiikin  tehtävä  tunneelämän  ja

luovuuden  kehittymisen  kannalta  sekä  yhteistoiminnan  kokemisessa  ja  vuorovaikutuksen

syntymisessä. (POPS 1994, 97.)

Keskusjohtoisuudesta  luopumisen  lisäksi  vuoden  1994  POPS:ssa  näkyy  behavioristisen

oppimiskäsityksen  muuttuminen  kohti  konstruktivistista  käsitystä  oppimisesta  (Lindström  2005,

20). Konstruktivistinen oppimiskäsitys perustuu kognitiiviseen psykologiaan, jossa yksilö nähdään

aktiivisena  ja  tavoitteellisena  tiedonkäsittelijänä,  joka  ohjaa  omaa  toimintaansa  sisäisten  mallien

avulla (VilkkoRiihelä 2003, 58).
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Tällä hetkellä käytössä oleva opetussuunnitelma vuodelta 2004 on musiikin tavoitteiltaan ja

sisällöiltään hieman tarkempi kuin edeltäjänsä, vuoden 1994 POPS. Musiikin tehtävät ja tavoitteet

on  kirjattu  aluksi  yleisesti  ja  sen  lisäksi  vuosiluokkaryhmille  14  ja  59  on  määritelty  erilliset

tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Jaottelu on sama kaikkien taito ja taideaineiden osalta vuoden 2004

POPS:ssa.  Musiikin  tehtäviksi  on  14  luokille  vuoden  2004  POPS:ssa  määritelty  muun  muassa

musiikilliseen toimintaan rohkaiseminen, kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja merkityksellisten

kokemusten  saavuttaminen.  Nämä  tehtävät  voidaan  saavuttaa  musiikin  opetukselle  asetettujen

tavoitteiden  avulla:  oppilasta  ohjataan  käyttämään  luontevasti  omaa  ääntä,  kehoa  ja  soittimia

itseilmaisun  välineinä.  Lisäksi  oppilasta  ohjataan  musiikin  havainnoivaan  ja  aktiiviseen

kuunteluun  sekä  käyttämään  opittuja  musiikin  elementtejä  musiikillisessa  keksinnässä.

Musiikkikasvatuksessa  tavoitteena  on  myös,  että  oppilas  oppii  toimimaan  musiikin  ryhmässä

vastuullisesti  sekä  kuuntelijana  että  musisoijana.  Näin  ollen  POPS:ssa  otetaan  huomioon  myös

musiikin  merkitys  sosiaalisten  taitojen kehittäjänä.  (POPS 2004, 230.) Vuosiluokille 59 asetetut

tavoitteet  mukailevat  pitkälti  aiempien  vuosiluokkien  tavoitteita:  jo  opittua  syvennetään  ja

musiikin  käsitteistöä  laajennetaan  sekä  tarkennetaan.  Vuosiluokkien  14  tavoitteet  painottavat

musiikillisen  ilmaisun  kehittämistä  muun  muassa  leikinomaisella  toiminnalla,  kun  taas

vuosiluokilla  59  musiikillista  maailmaa  ja  kokemuksia  jäsennetään  käsitteiden,  kuuntelun  ja

musisoinnin  avulla.  Vuoden  2004  POPS:n  musiikille  asetetut  tehtävät  ja  tavoitteet  ovat

konstruktivistisen  oppimiskäsityksen  mukaisia:  opettajan  rooli  on  olla  ennemminkin  oppimisen

ohjaaja, kuin valmiita tieto ja taitopaketteja opettava auktoriteetti.

3.6.2  Kuvaamataidon/kuvataiteen tavoitteet perusopetuksen opetussuunnitelmissa

Kuvaamataidon kohdalla on ensimmäisessä POPS:ssa vuodelta 1970 määritelty tarkasti tavoitteet.

Ne  on  määritelty  niin  yleisellä  tasolla  kuin  yksilön  ja  yhteiskunnankin  kannalta.  Yleisissä

tavoitteissa  mainitaan  kuvataiteen  linkittyvän  yleisesti  esteettiseen  kasvatukseen  ja  olevan  osa

visuaalista  kasvatusta.  Visuaalisuus  taas  koskee  kaikkea  sitä,  minkä  kanssa  olemme  tekemisissä

näköaistimme  kautta.  Kuvaamataidon  ymmärretään  siis  koskettavan  muutakin  kuin  ainoastaan

taidetta;  kaikkea  meitä  ympäröivää,  jonka  kanssa  olemme  tekemisissä  näköaistimme  kautta

päivittäin. (POPS II 1970, 312.)

Tavoitteet  jaetaan  yksilön  kannalta  kolmeen  osaan.  Ensimmäisenä  mainitaan  oppilaan

visuaalisen hahmotuskyvyn kehittäminen, toisena oppilaan ympäristöön kohdistuvan aktiivisuuden

lisääminen.  Kolmantena  oppilaan  tulee  saada  tietoa  ja  kokemusta  visuaalisen  viestinnän

tekniikoista,  johon  liittyy  oleellisesti  kuvaamataidon  ilmaisukeinojen  läpikäyminen.  Visuaalisen
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hahmottamiskyvyn nähdään jakaantuvan havaitsemiseen, havaintojen jäsentämiseen ja esteettiseen

tarkasteluun  ja  lopulta  havaintojen  luovaan  tarkasteluun.  Tässä  prosessissa  ajatellaan  oppilaan

havaintokyvyn  rikastuvan  ja  kyvyn  nauttia  ympäristön  esteettisyydestä  kasvavan.  Ympäristöön

kohdistuvan aktiivisuuden lisäämisen nähdään kasvattavan oppilaan omaaloitteisuutta ja ilmaisun

sekä  mielipiteen  muodostamisen  spontaaniutta.  Lisäksi  tässä  kohden  mainitaan

yhteistoiminnallisuus  ja se, että oppilas saa teoreettiselle opiskelulle vastapainoksi keinon purkaa

tunteitaan. (POPS II 1970, 312–313.)

Tavoitteet  yhteiskunnan  kannalta  liittyvät  visuaalisen  kulttuurin  edistämiseen  ja

pohjakoulutuksen antamiseen niille oppilaille, jotka tulevat vaikuttamaan myöhemmin visuaaliseen

kulttuuriin.  Visuaalisen  kulttuurin  edistäminen  nähdään  eettisenä  toimintana,  jossa  kuluttajana

toimiva yksilö osaa valita ympärilleen tuotteita, jotka ovat kestäviä, käyttökelpoisia ja esteettisesti

miellyttäviä.  (POPS  II  1970,  313–314.)  Jo  tällöin  on  siis  kiinnitetty  huomiota  ympäristön

viihtyisyyteen ja kestävään kehitykseen sekä eettiseen kuluttajuuteen.

Kuvaamataidon tavoitteissa puhutaan vuoden 1985 POPS:ssa esteettisestä kasvatuksesta, jota

kuvaamataidon  tehtävänä  on  tukea.  Esteettinen  kasvatus  on  perusteiden  luomista  muun  muassa

kykyyn  kokea  luonnon  kauneus  ja  ihmissuhteet.  Taiteellisen  kulttuurin  avulla  esteettisellä

kasvatuksella  pyritään  kasvattamaan  oppilas  ”–  –  arvovalintoihin  kykeneväksi,  emotionaalisesti

kypsäksi aikuiseksi”.  Kuvaamataidon  tehtäväksi  nähdään katsomisen  ja  näkemisen kehittäminen,

jonka  kautta  omakohtaisesti  koettu  aines  saadaan  osaksi  omakohtaista  kuvallista  ajattelua.

Kuvaamataidon  opetuksen  tavoitteita  ovat  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  vuodelta  1985

luovaan  ja  persoonalliseen  ilmaisuun  kannustaminen,  stereotyyppisistä  kaavoista  irtaantuminen,

aistitiedon  ja  mielikuvituksen  kasvattaminen  sekä  kuvataiteen  tekniikoiden  sekä  motoriikan

harjoittaminen. (POPS 1985, 201.)

Vuoden  1994  POPS  mainitsee  kuvaamataidon  tavoitteiksi  kuvaviestinnän  pelisääntöjen

ymmärtämisen,  ympäristön  visuaalisen  havainnoinnin  herkistämisen,  taiteen  tuntemuksen

kasvamisen ja kuvallisen ilmaisun kehittymisen. Näillä tavoitteilla pyritään kohti päämäärää, jossa

oppilas osaa nauttia  taiteesta  ja visuaalisista ärsykkeistä sekä vastaanottaa moniaistista esteettistä

tietoa  ja  muuntaa  sitä  mielikuviksi  ja  kokemustiedoksi.  Tukemalla  esteettistä  ja  eettistä  kasvua

autetaan oppilasta ymmärtämään paremmin itseään ja muita kulttuureja. (POPS 1994, 99–100.)

Kuvataiteen  tavoitteet  vuoden  2004  POPS:ssa  ovat  pitkälti  samat  kuin  aikaisemmissa

peruskoulun  opetussuunnitelman  perusteissa.  Kuvataiteen  kenttää  on  ehkä  laajennettu

mainitsemalla  erikseen  sisältöjä,  jotka  ovat  tosin  saattaneet  jo  aiemmin  olla  sisällytettynä

aihekokonaisuuksiin. Mediakasvatus, arkkitehtuuri ja muotoilu ovat saaneet erillisen maininnan, ja

oppilaalle  itselle  merkityksellisiä  aiheita  korostetaan  entisestään.  Tavoitteet  on  nyt  jaettu
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vuosiluokille 14 ja 59. Ylemmille luokille siirryttäessä POPS:ssa painotetaan kuvallista ilmaisua

ja  sen  tulkintaa,  kun  aiemmin  pääpaino  on  ollut  aistihavainnoissa  ja  kuvataiteelle  ominaisen

prosessin  oppimisessa.  Ylempien  luokkien  kohdalla  on  myös  laajennettu  työskentelyprosessia

henkilökohtaisesta  toimimisesta  yhdessä  tekemiseen  ja  yhteisiin  taideelämyksiin.  (POPS  2004,

234–237.) Ylempien  luokkien kohdalla siis oletetaan, että oppilaalla on  jo hallussaan kuvataiteen

prosessin  ymmärrys  ja  hallinta,  ja  hän  osaa  käyttää  paremmin  metakognitiivisia  taitojaan  sekä

käydä dialogia muiden kanssa kuvataiteen käsitteitä käyttäen.

3.6.3  Käsityön tavoitteet perusopetuksen opetussuunnitelmissa

POPS  1970  asettaa  käsityön  tavoitteille  pohjaksi  käden  työtä  ja  käytännön  taitoja  kehittävän

kasvatuksen  tavoitteet,  jotka  on  eritelty  Komitean  mietintö  I:ssä.  Tämän  lisäksi  käsityölle  on

johdettu  yleistavoitteet  peruskoululle  asetetuista  kokonaistavoitteista.  Käsityönopetuksen  tulee

antaa  valmiuksia  erilaisiin  työtapoihin  ja  välineiden  käyttöön  sekä  eri  materiaalien  käsittelyyn.

Yhtenä  tavoitteena  on  mielenterveydellisen  hyvinvoinnin  ja  persoonan  kehittäminen  sekä

harrastamisen  edistäminen.  Käsityön  avulla  voidaan  edistää  kulttuuriperinnön  vaalimista  ja

kriittiseen  kuluttajuuteen  kasvattamista  huomioimalla  samalla  esteettinen,  taloudellinen  ja

ympäristönäkökulma.  Käsityön  yhteiskunnallisena  tavoitteena  on  tutustuttaa oppilas  työntekoon,

ohjata  työn  tekemistä  itsenäiseksi  ja  luovaksi  sekä  mahdollisesti  ohjata  jatkoopintoihin.  (POPS

1970 II, 337.)

Vuoden  1985  perusopetuksen  opetussuunnitelman  käsityön  yleiset  tavoitteet  ovat  suurelta

osin  käytännönläheiset.  Opetuksen  tavoitteita  ovat  muun  muassa  se,  että  oppilas  opetetaan

tekemään ja arvostamaan työtä sekä se, että tämä oppii taitoja, joita vaaditaan käsityön ja tekniikan

jatkoopintoihin.  Muita  tavoitteita  opetukselle  ovat  esimerkiksi  yhteisöllisyyden  toteutuminen

ryhmätyöskentelyn avulla sekä persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen käsillä tekemisen ja

suunnittelun avulla. Tavoitteena on lisäksi materiaali, väri sekä muototajun kehittäminen luonto,

teknologia  ja  elinympäristö  lähtökohtina.  Uutena  tavoitteena  vuoden  1985  POPS:ssa  on

sukupuolten  välisen  tasaarvon  edistäminen  käsityön  opetuksessa.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa

sitä,  että  tytöille  ja  pojille  järjestetään  käsityön  opetusta  osittain  yhteisesti,  kun  kolmannella

vuosiluokalla kaikki oppilaat opiskelevat käsityötä sekä teknisenä työnä että tekstiilityönä. (POPS

1985, 206–207.)

POPS  1994  jatkaa  samalla  linjalla  kuin  edelliset  perusopetuksen  opetussuunnitelman

perusteet. Käsityön tavoitteeksi mainitaan se, että oppilaalle kehittyisi selviytymistaitoja  elämään

ja  hän  oppisi  soveltamaan  oppimaansa  teoriaa  käytännön  toiminnassa.  Lisäksi  käsityössä  ”–  –
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pyritään prosessiin, jossa alkuidean synnyn ja lopputulokseen pääsemisen välissä tapahtuu kasvua

luovuudessa, ajattelussa ja itsetunnon kehityksessä.” (POPS 1994, 104–105.)

Käsityön  tehtävät  ja  yleiset  tavoitteet  ovat  myös  viimeisimmässä  perusopetuksen

opetussuunnitelmassa vuodelta 2004 hyvin samansuuntaiset kuin edellisissä opetussuunnitelmissa.

Oppilaan tulee vuoden 2004 POPS:n mukaan kokea onnistumisen elämyksiä sekä iloa työstään ja

opetuksen tulee kasvattaa oppilaan itsetuntoa. Lisäksi opetuksen tulee ohjata oppilasta  itsenäiseen

työntekoon  ja  luovuuden  sekä  psyykkismotoristen  taitojen  kehittämiseen.  Opetuksessa

huomioidaan aiemmista opetussuunnitelmista poiketen tutkivan oppimisen periaatteet.

3.6.4  Liikunnan tavoitteet perusopetuksen opetussuunnitelmissa

Peruskoulun  ensimmäisen  opetussuunnitelman  liikuntakasvatuksen  tavoitteet  on  johdettu

peruskoululle  yleisesti  asetetuista  kokonaistavoitteista.  Kokonaistavoitteista  johdetut

liikuntakasvatuksen päätavoitteet on jaettu kahteen osaan,  joita ovat fyysiseen kuntoon liittyvät ja

liikuntaharrastuksen  pariin  ohjaamiseen  liittyvät  tavoitteet.  Liikunnan  päätavoitteiden  lisäksi

liikunnan opetuksessa olisi pyrittävä kolmen yleisemmän kasvatustavoitteen toteutumiseen. Näitä

kasvatustavoitteita ovat liikunnasta saatavan ilon ja virkistyksen kokeminen, kasvatuksen eettisten,

sosiaalisten sekä esteettisten tavoitteiden saavuttamisen edistäminen. (POPS 1970 II, 289–290.)

Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  vuodelta  1985  määritellään  koulun

liikuntakasvatuksen  tehtäväksi  ja  tavoitteeksi  liikunnallisen  elämäntavan  synnyttäminen.

Liikunnan katsotaan toimivan perustana muulle koulutyölle vireyttä, terveyttä ja hyväkuntoisuutta

lisäämällä. Liikunnan tehtävä on kasvattaa liikuntaan,  jolla tarkoitetaan esimerkiksi kunnon ja eri

taitojen sekä elinikäiseen  liikuntaharrastukseen kasvattamista. Lisäksi koulun  liikuntakasvatuksen

tehtävänä  on  kasvattaminen  liikunnan  avulla,  jolloin  liikunnan  oppiaineena  katsotaan  edistävän

opetukselle määriteltyjä yleistavoitteita, esimerkiksi yhteistyötaitoja ja kokonaispersoonallisuuden

kasvua. (POPS 1985, 175.)

Vuoden 1994 POPS:n  liikunnalle asetetut  tehtävät  ja  tavoitteet mukailevat pitkälti  edellistä

POPS:a.  Opetuksen  tavoitteena  on,  että  oppilas  kokee  liikunnan  iloa,  oppii  tarkkailemaan  ja

ylläpitämään omaa fyysistä kuntoaan sekä psyykkistä hyvinvointiaan. Tavoitteena on myös oppia

erilaisia yhteistyötaitoja,  itseilmaisutaitoja ja edistyä itsensä tuntemisessa. Lisäksi perusopetuksen

tavoitteena on  tutustua  erilaisiin  liikuntakulttuureihin,  esimerkiksi  kansantansseihin  ja  luonnossa

liikkumiseen. (POPS 1994, 107–108.)

Vuonna  2004  käyttöön  otetussa  POPS:ssa  todetaan,  kuten  aiemmissakin,  että  liikunnan

tehtävänä  on  liikunnalliseen  elämäntapaan  ohjaaminen.  Liikunnan  päämäärän  katsotaan  olevan
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fyysiseen,  psyykkiseen  ja  sosiaaliseen  hyvinvointiin  sekä  toimintakykyyn  myönteisesti

vaikuttaminen.  Fyysisen  toimintakyvyn  tavoitteita  ovat  vuoden  2004  POPS:ssa  muun  muassa

motoristen perustaitojen oppiminen, psyykkisiä tavoitteita ovat esimerkiksi itsensä hyväksyminen

ja  suvaitsevaisuuteen  kasvattaminen  sekä  sosiaalisten  tavoitteiden  osalta  tavoitteena  on

yhteistyötaitojen harjaantuminen ilman liiallista kilpailullisuuden korostumista. (POPS 2004, 248–

249.)

3.7  Taito ja taideaineiden tuntimäärät perusopetuksen
opetussuunnitelmissa

Seuraavaksi  tarkastellaan  kunkin  taito  ja  taideaineen  osalta  sille  eri  vuosien  perusopetuksen

opetussuunnitelmissa määriteltyjä viikkotuntimääriä. Lopuksi tehdään vertailua viikkotuntimäärien

mahdollisista  muutoksista  eri  perusopetuksen  opetussuunnitelmien  välillä.  Viikkotuntimäärällä

tarkoitetaan  tässä  sitä  oppituntimäärää,  joka  on  kullekin  oppiaineelle  varattu  pidettäväksi

kouluviikon  aikana  kullakin  vuosiluokalla.  Viimeisimmässä  POPS:ssa  käytetään  käsitettä

vuosiviikkotunti,  joka  käytännössä  tarkoittaa  samaa  kuin  aiemmissa  perusopetuksen

opetussuunnitelmissa käytetty termi viikkotuntimäärä.

3.7.1  Musiikin tuntimäärä perusopetuksen opetussuunnitelmissa

Musiikilla  oli  peruskoulun  ensimmäisessä  opetussuunnitelmassa  vuodelta  1970  kolme  yhteistä

viikkotuntia sekä ensimmäisellä että toisella vuosiluokalla liikunnan kanssa (Liite 1). Kolmannesta

vuosiluokasta  kuudenteen  musiikkia  oli  jokaisella  vuosiluokalla  4  yhteistä  viikkotuntia

kuvaamataidon  kanssa.  Seitsemännellä  ja  kahdeksannella  luokalla  musiikkia  oli  1  viikkotunti

yhdessä puolestaan kuvaamataidon kanssa. Yhdeksännellä  luokalla musiikkia ei ollut pakollisena

oppiaineena lainkaan. Kaikkien koulujen oli tarjottava seitsemännestä yhdeksänteen vuosiluokkaan

asti  taito  ja  taideaineita  paljolti valinnaisaineina.  Seitsemännellä  vuosiluokalla  oppilas  sai  ottaa

valinnaisaineita  4–6  viikkotuntia  ja  kahdeksannella  ja  yhdeksännellä  luokalla  4–9  viikkotuntia.

Musiikkia oli vuoden 1970 POPS:an merkitty koko peruskoulun ajalle vähintään 12 viikkotuntia.

(POPS 1970 II, 24–26.)

Seuraavassa,  vuonna  1985  käyttöön  otetussa,  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa

musiikkia  tuli olla  peruskoulun alaasteella  6–18  viikkotuntia  (Liite  2). Ensimmäisellä  ja  toisella

vuosiluokalla musiikkia oli 1–2 viikkotuntia ja kolmannesta kuudenteen vuosiluokkaan musiikkia

oli  1–4  viikkotuntia.  Yläasteella  seitsemännellä  luokalla  musiikkia  oli  1  viikkotunti  sekä

kahdeksannella  ja  yhdeksännellä  vuosiluokalla  musiikin  saattoi  valita  kuvaamataidon  sijaan,
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jolloin sitä oli myös 1 viikkotunti. Oppilaalla oli siis joko 1 tai 3 viikkotuntia musiikkia yläasteen

aikana.  Musiikkia  saattoi  ottaa  myös  valinnaisaineeksi  kahdeksannella  vuosiluokalla  2–3

viikkotuntia  ja  yhdeksännellä  vuosiluokalla  1–3  viikkotuntia,  eli  yhteensä  3–6  viikkotuntia.

Yhteensä musiikkia oli koko peruskoulun aikana 7–21 viikkotuntia. (POPS 1985, 26–27.)

Vuoden  1994  POPS:ssa  alaasteella  musiikkia  oli  vähintään  6  oppituntia  ja  yläasteella

vähintään 1 oppitunti (Liite 3). Taito  ja  taideaineita,  joihin siis kuuluvat musiikki, kuvaamataito

(kuvataide  vuodesta  1999  lähtien),  käsityöt  ja  liikunta,  piti  alaasteella  olla  vähintään  44

oppituntia.  Lisäksi  yläasteella  oli  mahdollista  ottaa  taito  ja  taideaineita  valinnaisina  opintoina.

(POPS 1994.)

Vuoden  2004  POPS:ssa  musiikkia  tulee  olla  peruskoulun  1–4  luokkien  aikana  vähintään

neljä viikkotuntia ja luokilla 5–9 vähintään kolme viikkotuntia (Liite 4). Taito ja taideaineita tulee

olla peruskoulussa yhteensä 56,  joista 26 viikkotuntia  luokilla 1–4  ja 30 tuntia vuosiluokilla 5–9.

(POPS 2004, 302.)

3.7.2  Kuvaamataidon/kuvataiteen tuntimäärä perusopetuksen
opetussuunnitelmissa

Vuoden  1970  POPS:ssa  ensimmäisellä  ja  toisella  luokalla  kuvaamataitoa  oli  1  viikkotunti.

Kolmannesta  kuudenteen  luokkaan  kuvaamataitoa  oli  4  viikkotuntia  yhdessä  musiikin  kanssa.

Seitsemännellä  ja  kahdeksannella  luokalla  kuvaamataitoa  oli  1  viikkotunti  yhdessä  musiikin

kanssa.  Todennäköisesti  tämä  tarkoitti  käytännössä  sitä,  että  kuvaamataitoa  ja  musiikkia  ei

oppilailla  ollut  samana  lukuvuonna.  Yhteensä  pakollista  kuvaamataitoa  oli  peruskoulussa  11

viikkotuntia.  Samoin  kuin  musiikissa,  myös  kuvaamataidossa,  sai  oppilas  ottaa  seitsemännellä

vuosiluokalla valinnaisaineita 4–6 viikkotuntia sekä kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla 4–9

viikkotuntia. (POPS 1970 II, 24–26.)

Vuoden 1985 POPS:ssa kuvaamataidon viikkotuntimäärät olivat  identtisiä musiikin kanssa,

eli kuvaamataitoa oli  alaasteella 6–18 viikkotuntia. Yläasteella kuvaamataitoa oli  seitsemännellä

luokalla  2  viikkotuntia.  Kahdeksannella  ja  yhdeksännellä  vuosiluokalla  oppilas  joutui  tekemään

valinnan  musiikin  ja  kuvaamataidon  välillä,  jolloin  kuvaamataidon  valitessaan  hänellä  oli  sitä  1

viikkotunti  sekä  kahdeksannella  että  yhdeksännellä  vuosiluokalla.  Myös  valinnaisaineiden  osalta

oli kuvaamataidon tuntimäärät samat kuin musiikin kohdalla. (POPS 1985, 26–27.)

Kuvaamataitoa  oli  vuoden  1994  POPS:ssa  alaasteen  kohdalla  merkitty  pidettäväksi

vähintään 6 ja yläasteen kohdalla vähintään 2 viikkotuntia. (POPS 1994). Vuoden 2004 POPS:an
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kuvataidetta  on  merkitty  vähintään  4  viikkotuntia  ensimmäisestä  neljänteen  vuosiluokkaan  ja

viidennestä yhdeksänteen vuosiluokkaan myös 4 viikkotuntia (POPS 2004, 302).

3.7.3  Käsityön tuntimäärä perusopetuksen opetussuunnitelmissa

POPS  1970  määritteli  käsityölle  2  viikkotuntia  ensimmäisestä  seitsemännelle  vuosiluokalle.

Opetussuunnitelmissa  oli  mainittuna  myös  valinnaisaineet,  joita  oli  tarjottava  kaikissa  kouluissa

yläasteella. Näihin kuuluivat tekstiilikäsityö, puutyö, metallityö sekä kone ja sähköoppi. Käsityön

valinnaisaineita  sai  valita  2–3  viikkotuntia  siten,  että  seitsemännellä  vuosiluokalla

valinnaisaineiden  kokonaismääräksi  tuli  4–6  viikkotuntia  ja  kahdeksannella  ja  yhdeksännellä

vuosiluokalla 4–9 viikkotuntia. (POPS 1970 II, 24–26.)

Seuraavassa  POPS:ssa  (1985)  ensimmäisen  ja  toisen  luokan  oppilaille  oli  määritelty

käsityötä 1–2 oppituntia vuosittain  ja kolmannesta kuudenteen  luokkaan saakka 2–4 viikkotuntia

vuosittain.  Yhteensä  käsityötä  piti  koulujen  tarjota  alaasteella  10–18  viikkotuntia.  Yläasteella

kaikille  yhteisenä  oppiaineena  tarjottiin  teknistä  ja  tekstiilityötä  seitsemännellä  vuosiluokalla  3

viikkotuntia. Valinnaisina oppiaineina yläasteella saattoi valita joko teknistä työtä ja tekstiilityötä

2–4 viikkotuntia kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla. (POPS 1985, 26–27.)

Vuoden  1994  POPS:ssa  käsityölle  oli  koko  alaasteajalle  asetettu

vähimmäisviikkotuntimääräksi 8. Yläasteella  yhteisten  oppiaineiden

vähimmäisviikkotuntimääräksi oli merkitty käsityölle (tekninen työ  ja tekstiilityö) 3 viikkotuntia.

(POPS 1994.) Vuoden 2004 POPS:an on 1–4 luokalle merkitty käsityötä vähintään 4 viikkotuntia

ja 5–9 luokille vähintään 3 viikkotuntia. (POPS 2004, 302).

3.7.4  Liikunnan tuntimäärä perusopetuksen opetussuunnitelmissa

Vuoden  1970  POPS:ssa  liikunnan  viikkotuntimäärät olivat  kahdella  ensimmäisellä  vuosiluokalla

yhteiset  musiikin  kanssa.  Yhteiset  3  viikkotuntia  tuli  Komitean  mielestä  käyttää  kummankin

oppiaineen opetukseen  tasapuolisesti  ja  se esittikin, että näiden oppiaineiden opetus voi  tapahtua

saman  oppitunnin  aikana  esimerkiksi  laulaen  ja  leikkien.  Luokilla  3–6  ja  9  liikuntaa  oli  3

viikkotuntia ja luokilla 7 ja 8 kaksi viikkotuntia. (POPS 1970 II, 24.)

Vuoden  1985  POPS:ssa  liikuntaa  oli  ensimmäisellä  ja  toisella  vuosiluokalla  joko  1  tai  2

viikkotuntia.  Luokilla  3–6  liikuntaa  oli  2  tai  3  viikkotuntia  siten,  että  alaasteen  liikunnan

yhteistuntimääräksi tuli 15–16 viikkotuntia. Peruskoulun yläasteella liikuntaa oli seitsemännellä ja

yhdeksännellä luokalla 2 viikkotuntia ja kahdeksannella luokalla 3 viikkotuntia. (POPS 1985, 26.)
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Seuraava  opetussuunnitelma  (POPS  1994)  määritteli  peruskoulussa  annettavan  liikunnan

opetuksen  viikkotuntimääräksi  vähintään  12  alaasteella  ja  peruskoulun  yläasteella  6.  (POPS

1994.)  Tällä  hetkellä  käytössä  olevaan  perusopetuksen  opetussuunnitelmaan  vuodelta  2004

liikuntaa  on  1–4  luokille  merkitty  pidettäväksi  vähintään  8  ja  luokilla  5–9  vähintään  10

viikkotuntia. (POPS 2004, 302.)

3.7.5  Muutokset taito ja taideaineiden tuntijaoissa

Opetussuunnitelmien  taito  ja  taideaineiden  tuntimäärien  muutosten tarkastelusta  tekee haastavan

se,  että  keskusjohtoisesta  opetussuunnitelmaajattelusta  on  siirrytty  hajautettuihin

opetussuunnitelmiin vuodesta 1994 lähtien. Näin ollen myös oppiaineiden tuntijaot vaihtelevat eri

kuntien  ja  koulujen  kesken,  ja  ainoastaan  valtakunnallisen  perusopetuksen  opetussuunnitelman

tarkastelu  ei  kerro  koko  totuutta  siitä,  kuinka  paljon  taito  ja  taideaineita  opetetaan  eri

peruskouluissa.  Vuosien  1994  ja  2004  POPS:ssa  määritetään  ainoastaan

vähimmäisviikkotuntimäärät  jokaiselle oppiaineelle,  joita koulujen on noudatettava.  (POPS 1994;

POPS 2004, 302). Aikaisemmassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppiaineiden tuntimääriin

määriteltiin sekä ala että yläraja,  ja ensimmäisessä tarkat tuntimäärät. Tarkastelemme tässä taito

ja  taideaineiden  vähimmäistuntimäärää,  jonka  avulla  selvitämme  tuntimäärän,  joka  koulujen  on

vähintään tarjottava taito ja taideaineita.

Taito  ja  taideaineiden  tuntimäärän  vertaileminen  on  siis  lähes  mahdoton  tehtävä

valtakunnallisten  perusopetuksen  opetussuunnitelmien  perusteella.  Vuoden  1970

opetussuunnitelma  määrittää  selvästi,  että  taito  ja  taideaineilla  on  59  viikkotuntia  koko

peruskoulun  aikana,  mutta  jo  seuraavassa,  vuoden  1985  POPS:ssa,  on  taito  ja  taideaineiden

tuntimäärille määritelty välys,  jonka sisällä viikkotuntimäärä liikkuu. POPS:ssa vuodelta 1985 on

taito ja taideaineiden vähimmäisviikkotuntimääräksi määritelty koko peruskoulun ajalle yhteensä

57 viikkotuntia. Lisäksi taito ja taideaineiden viikkotuntimäärille on asetettu ylärajat. Seuraavassa,

vuoden 1994 POPS:ssa,  taito  ja taideaineiden vähimmäisviikkotuntimäärää on pudotettu yhdellä

viikkotunnilla,  56  viikkotuntiin.  POPS:ssa  vuodelta  2004  taito  ja  taideaineiden

vähimmäisviikkotuntimäärä on sama kuin edellisessä, vuoden 1994, POPS:ssa.

Taito  ja  taideaineiden  vähimmäisviikkotuntimäärän  suunta  on  ollut  laskeva  peruskoulun

alkuajoilta  tähän  päivään.    Vaikka  muutaman  tunnin  muutos  ei  paperilla  näytä  suurelta,  tulee

tuntimäärävähennyksestä  merkittävä,  kun  sitä  pohditaan  oppilaan  koko  kouluuraan  nähden

suhteutettuna.  Vuoden  1994  POPS:ssa  on  taito  ja  taideaineille  laitettu  alaluokkien  kohdalle

ensimmäistä  kertaa  yhteiseksi  vähimmäisviikkotuntimääräksi  44  oppituntia.  Laskettaessa  yhteen
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taito ja taideaineille oppiainekohtaisesti merkityt vähimmäisviikkotuntimäärät, saadaan tulokseksi

42.  Tämä  merkitsee  sitä,  että  peruskoulun  alaasteet  velvoitetaan  lisäämään  kaksi  viikkotuntia

jotakin valitsemaansa taito ja taideainetta. Toki kunnallisella tasolla voidaan tehdä päätöksiä taito

ja  taideaineiden  lisäämiseksi  enemmän  kuin  vähimmäisviikkotuntimäärä  edellyttää.  Yläasteen

viikkotuntijaoissa taito ja taideaineilla ei ole ryhmänä yhteistä vähimmäisviikkotuntimäärää.

Uusimmassa  POPS:ssa  taito  ja  taideaineiden  tavoitteet  ja  kuvaus  oppilaan  hyvästä

osaamisesta  on  jaettu  kahteen  osaan,  1–4  luokkaan  ja  5–9  luokkaan.  Samanlaista  jakoa

noudatetaan myös taito ja taideaineiden oppituntimäärissä. Uudenlainen jako tavoitteiden ja hyvän

osaamisen osalta johtuu siitä, että vuonna 1999 voimaan tulleen perusopetuslain mukaan Suomessa

siirryttiin yhtenäiseen perusopetukseen. Koska viimeisin POPS antaa kouluille vapauden painottaa

eri taito ja taideaineita, ja koska näillä aineilla on yhteinen vuosiviikkotuntimäärä vuosiluokilla 5–

9,  voi  yläkouluun  siirtyvillä  oppilailla  olla  hyvinkin  erilainen  tausta  taito  ja  taideaineiden

opiskelussa.

Viimeisimmässä  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  kaikille  muille  oppiaineille,  paitsi

taito ja taideaineille, on määritelty kiinteä vuosiviikkotuntimäärä. Koulut voivat painottaa tiettyjä

taito ja taideaineita, jolloin esimerkiksi musiikkiluokalla on enemmän musiikkia – tämä kuitenkin

vähentää  jonkin  muun  taito  ja  taideaineen  opetusta  vähimmäisviikkotuntimäärän  sallimissa

puitteissa.  Taito  ja  taideaineiden  asema  nähdään  edelleen  vaihtoehtoisena,  toisin  sanoen  tiettyä

taito  ja  taideainetta  painotettaessa  nähdään  sallittavana  vaihtoehtona  ottaa  vastaava  tuntimäärä

pois joltakin muulta taito ja taideaineelta.

TAULUKKO 1. Taito ja taideaineiden vähimmäisviikkotuntimäärät perusopetuksen
opetussuunnitelmien perusteissa.

Perusopetuksen
opetussuunnitelma

Vähimmäis
viikkotuntimäärä

1970 59

1985 57

1994 56

2004 56

Taito  ja  taideaineiden  koko  peruskoulun  ajalle  määriteltyjä  oppiainekohtaisia

vähimmäisviikkotuntimääriä  vertailemalla  voidaan  päätellä,  että  esimerkiksi  musiikin  kohdalla

ensimmäisen  opetussuunnitelman  vähimmäisviikkotuntimäärä  12  on  pudonnut  sitä  seuraavissa
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opetussuunnitelmissa  7  vähimmäisviikkotuntiin.  Mikäli  jokin  kunta  noudattaa  musiikin

opetuksessa  vain  sille  asetettua  vähimmäisviikkotuntimäärää,  on  ero  ensimmäiseen

opetussuunnitelmaan  verrattuna  huomattava.  Kuvataiteen  osalta  tilanne  on  samankaltainen.

Ensimmäisessä peruskoulun opetussuunnitelmassa kuvaamataitoa oli vähimmillään 11 viikkotuntia

peruskoulun  aikana,  kun  taas  myöhemmissä  opetussuunnitelmissa  vähimmäisviikkotuntimäärä

putosi kahdeksaan. Käsityön vähimmäisviikkotuntimäärä puolestaan on puolittunut vuodesta 1970

viimeiseen POPS:an verrattuna.

Liikunta  sen  sijaan  on  säilyttänyt  suhteellisen  hyvin  vähimmäisviikkotuntimäärän  eri

opetussuunnitelmien  aikana.  Ensimmäisen  ja  toisen  opetussuunnitelman  aikana  liikuntaa  saattoi

olla vähimmillään 22 viikkotuntia, kun taas vuosien 1994 ja 2004 POPS:issa liikuntaa on määrätty

pidettäväksi  vähintään  18  viikkotuntia.  Vaikka  liikunnan  vähimmäisviikkotuntimäärä  on

pienentynyt  viimeisimmissä  POPS:issa,  ei  muutos  ole  ollut  yhtä  suuri  kuin  muiden  taito  ja

taideaineiden  osalta.  Voidaanko  näin  ollen  olettaa,  että  liikunta  on  kyennyt  muista  taito  ja

taideaineista  poiketen  perustelemaan  paremmin  asemansa  peruskoulun  oppiaineena?  Liikunnalla

on niin suorasti todettu yhteys esimerkiksi kansanterveyteen, että siitä saatava hyöty saatetaan näin

ollen kokea suurempana.

3.8  Taito ja taideaineiden asema perusopetuksen opetussuunnitelmassa
nykyisyydessä ja tulevaisuudessa

Jo  ensimmäistä  perusopetuksen  opetussuunnitelmaa  laadittaessa  pohdittiin  taito  ja  taideaineiden

asemaa  muiden  oppiaineiden  joukossa.  Komiteanmietinnössä  katsottiin,  että  yläasteella  kaikille

yhteisten  oppiaineiden  määrän  tuli  olla  kohtuullinen,  jotta  kukin  oppilas  saisi  valita  omien

taipumuksiensa  mukaisesti  valinnaisia  oppiaineita  pakollisten  lisäksi.  Komiteanmietintö  sai

kritiikkiä osakseen muun muassa sitä, että teoriaaineet kuuluivat pakollisiin ja käytännönläheiset

aineet  valinnaisiin  oppiaineisiin.  Tällainen  jako  nähtiin  epäedullisena  persoonallisuuden

kehityksen  kannalta.  Samalla  kuitenkin  kiinnitettiin  huomiota  taito  ja  taideaineiden  huteraan

asemaan niiden  jäädessä vapaaehtoisten oppiaineiden asemaan. Näiden oppiaineiden toissijaiselta

näyttävää  asemaa  luvattiin  lausunnoissa  vahvistaa  tehokkailla  hallinnollisilla  toimenpiteillä.  Se,

mitä  nämä  toimenpiteet  olisivat  pitäneet  sisällään,  jää  Komiteanmietinnössä  avoimeksi.  (POPS

1970 I, 20–23.)

Opetussuunnitelmien  yksi  tärkeimmistä  opetukselle  asetetuista  tavoitteista,  eheäksi

persoonallisuudeksi kasvaminen, katsotaan usein  pelkäksi kauniiksi ajatukseksi  tai  sanahelinäksi.

Kyseinen  tavoite  sisältää  kuitenkin  hyvin  tärkeän  sanoman:  ihminen  tulee  käsittää  järjelliseksi,
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tunteelliseksi ja tahdon omaavaksi yksilöksi. Näin ollen koulun tulisi myös tukea jokaisen oppilaan

persoonallisuuden  kasvua.  Uusliberalistisen  yhteiskunnan  tehokkuusvaatimukset  ovat  levinneet

koulumaailmaankin,  jonka  seurauksena  oppilailta  vaaditaan  hyviä  arvosanoja,  tehokkuutta  ja

yksilötason  huippusuorituksia.  Tällöin  realistisen  ja  myönteisen  minäkuvan  muodostaminen  voi

peruskouluikäiselle  lapselle  tai  nuorelle  olla  hyvin  vaikeaa.  (Uusikylä  2008,  15.)  Suomessa

taideaineiden  osuus  opetuksesta  on  EUmaiden  alhaisin.  Voidaan  aiheellisesti  pohtia,  onko

suomalaisten  lasten  ja  nuorten  heikko  kouluviihtyvyys  ja  kouluhyvinvointi  yhteydessä

taideaineiden  vähäiseen  tuntimäärään.  (Karppinen,  Ruokonen  &  Uusikylä  2008,  7.)  Lisäksi

voidaan  pohtia,  onko  taiteesta  tulossa  vain  harvojen  etuoikeus?  Mikäli  lasten  taidekokemukset

jätetään  pelkästään  vanhempien  huoleksi,  voivat  kokemukset,  joita  saadaan  taideainetunneilla,

jäädä monelta kokematta. (Karppinen, Ruokonen & Uusikylä 2008, 7.)

Oppiaineille määriteltävä vähimmäisviikkotuntimäärä antaa kouluille vapauden painottaa eri

oppiaineita. Erilaisista oppiainepainotuksista on tullut koulujen myyntiartikkeleita,  joilla yritetään

varmistaa  paikka  myös  tulevaisuuden  koulukentällä.  Jotta  arvosanojen  ja  suoritusten

vertailukelpoisuus  peruskoulussa  säilyisi  koulujen  erilaistumisesta  huolimatta,  on  tärkeää,  että

valtakunnallisten  opetussuunnitelmien  tavoitteiden  yhteinen  osa  on  selkeästi  määritelty.  Tämä

antaa kouluille väljyyttä oppituntien suunnitteluun ja toteuttamiseen, mutta arvioinnin yhtenäisyys

säilyy tavoitteiden ollessa hyvin määriteltyjä ja yhteisesti päätettyjä. (Itälä 1995, 93.)

Opettajat  kokevat  taito  ja  taideaineet  tärkeäksi  osaksi  koulutyötä.  Opettajalehden

artikkelissa pohditaan  taito  ja  taideaineiden merkitystä peruskoulussa.  Artikkeli perustuu  touko

kesäkuussa 2008 tehtyyn Opettajalehden teettämään kyselyyn, johon osallistui 1 503 opettajaa. 80

prosenttia kyselyyn vastanneista opettajista oli sitä mieltä, että taito ja taideaineita on liian vähän

peruskoulussa,  ja  että  niiden  määrää  tulisi  lisätä.  Vastaajien  mukaan  taito  ja  taideaineet  tuovat

peruskoulun oppilaiden arkeen hengähdystaukoja. Näillä tunneilla koetaan  luomisen  iloa, opitaan

ilmaisemaan  itseä  ja  tutustutaan  uusiin  kulttuureihin.  ”Ne  vahvistavat  luovuutta,  tuottavat

yhteisöllisyyden  kokemuksia  ja  ryhmässä  toimimisen  taitoja  sekä  mahdollistavat  turvallisen

tutustumisen niin omaan itseen kuin oppilastovereihin.” (Laaksola 2008, 30.)

Kyselyssä  tuli  ilmi,  että  opettajien  mielestä  koulujen  pitäisi  tarjota  oppilaille  riittävät

mahdollisuudet  löytää  omat  vahvuudet  ja  kiinnostuksen  kohteet.  Lisäksi  kyselyn  mukaan  koulu

olisi  opettajien  mielestä  epäviihtyisä  ja  liian  kapeaalainen  ilman  taito  ja  taideaineita.  85

prosenttia tutkimukseen osallistuneista opettajista korostaa musiikin ja kuvataiteen kasvatuksellista

merkitystä.  Niiden  merkitystä  ihmisen  hyvinvoinnille  ei  voida  liioitella.  Lisäksi  taito  ja

taideaineilla on opettajien mukaan keskeinen rooli eurooppalaisen identiteetin luomisessa. (emt.)
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Exopetusministeri  Sari  Sarkomaa  ehti  käynnistää  valmistelut  taito  ja  taideaineiden

tuntimäärän  lisäämiseksi,  ja  jo  nykyisessä  hallitusjaossa  on  sitouduttu  lisäämään  taito  ja

taideaineiden  valinnaisuutta.  Tämänsuuntaisella  päätöksenteolla  ollaan  palaamassa  takaisin

peruskoulun  alkuaikoihin,  jolloin  kaikissa  kouluissa  tarjottavien  valinnaisaineiden  määrä  oli

huomattava.  Esimerkiksi  musiikissa  kaikille  yhteistä  perusopetusta  oli  12  viikkotuntia,  ja  tämän

lisäksi  koulujen  oli  tarjottava  yläasteella  valinnaisaineena  musiikkia,  jota  sai  valita  2–3

viikkotuntia  joka  vuosi.  Tämä  on  huomattavasti  enemmän  kuin  nykyisin.  On  merkittävä  päätös

taito  ja  taideaineiden  osalta,  että  niiden  valinnaisuutta  ollaan  jälleen  valmiita  lisäämään.  Jos

koulupäiviä  ei  kuitenkaan  olla  valmiita  pidentämään,  on  joidenkin  oppiaineiden  tuntimääriä

mahdollisesti  karsittava.  Mitä  luultavimmin  tulossa  onkin  laaja  koulutuspoliittinen  keskustelu

oppiaineiden tuntimääristä ja arvostuksista.
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4 TAITO JA TAIDEAINEET

4.1  Miksi taito ja taideaineita?

Suurin  osa  ihmiskunnasta  elää  ja  toimii  koko  elämänkaarensa  ajan  kulttuuri  ja

kaupunkiympäristössä,  jonka  lukeminen  ja  jossa  toimiminen  vaatii  yhtälailla  harjaantumista  kuin

luonnonympäristönkin  tuntemus.  Kukaan  tuskin  pitää  kouluissa  annettavaa  ympäristötiedon

opetusta turhana, miksi siis kulttuuriympäristön syvempään tuntemukseen opastavia taideaineita ei

osata  arvostaa  yhtälailla?  Lähtökohtaisesti  kasvatustehtävässä  ja  sitä  ohjaavissa  arvoissa  on  kyse

siitä,  millaisessa  maailmassa,  millaisessa  yhteiskunnallisessa  tilanteessa  lapsia  kasvatetaan  ja

millaiseksi  heidän  halutaan  kasvavan.  Voimmeko  tuoda  kasvatustyöhön  jotain  lisää  antamalla

lapsillemme  taidekasvatusta?  Yhteiskunnan  antamalla  opetuksella  on  tehtävä  kasvattaa  jäseniään

osaksi  tulevaisuuden  yhteiskuntaa.  Peruskoulun  kasvatustehtävällä  on  siten  välineellinen  tehtävä

tyydyttää yhteiskunnan tarpeita. Tulevatko yhteiskunnan arvot olemaan samat tulevaisuudessa kuin

mitä  ne  ovat  tällä  hetkellä?  Voimmeko  olla  varmoja,  että  kovia  arvoja  ajava  yhteiskuntamme  on

taloudellismaterialistisesti painottunut myös tulevaisuudessa, sillä soraääniä on pinnan alla paljon.

Voimmeko  jatkaa  samalla  arvoköyhällä  linjalla,  jossa  perheiden  onni  rakentuu  paljolti  ulkoisten

puitteiden varaan? Tuleeko meidän varustaa lapsemme jo pienestä pitäen tiedoilla  ja taidoilla siitä,

kuinka  aikuisena  voit  hankkia  mahdollisimman  korkean  ekonomisen  statuksen    tällä  halutaan

sarkastisesti  osoittaa  esimerkiksi  koulujen  harteille  heitettyyn  yrittäjyyskasvatuksen  viittaan.

Uskomme vakaasti siihen, että lapsi tulee onnellisemmaksi taito ja taideaineiden tunnilla, jossa saa

tehdä omin käsin ja nähdä tuotoksensa, kuin pohtiessaan mahdollista tulevaa yrittäjyyttään. Lapsiin

kohdistuvaa  aikuisuuden  taakkaa  ei  pitäisi  enää  lisätä,  vaan  lapsille  tulisi  antaa  rakennuspalikoita

oman  minuuden kehittämiseen  sekä keinoja  löytää  omia  vahvuuksiaan,  ja  tätä  kautta  auttaa  heitä

löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa.

Taito  ja  taideaineiden  avulla  voidaan  parantaa  niin  oppilaan  itsetuntemusta  kuin

itseluottamusta,  sillä  kasvavan  ihmisen  on  tärkeä  saada  ilmaista  itseään  ja  sitä  kautta  saada

palautetta toiminnastaan. Oppilas, joka on keskivertoa heikompi lukuaineissa, saattaa löytää taito ja

taideaineista sen, missä hän kokee olevansa vahva. Löytäessään  luovuuden  itsestään oppilas oppii

toimimaan  hänelle  luonteenomaisella  tavalla  erilaisissa  tilanteissa,  joissa  ei  ole  annettu  valmiita
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malleja.  Kehittämällä  ja  harjoittelemalla  monipuolisesti  kädentaitoja  oppilas  oppii  hahmottamaan

omaa kehoaan ja sen mahdollisuuksia, sekä samalla parantaa koordinaatiokykyään. Silmän ja käden

yhteistyö paranee niin piirtämistä harjoittelemalla kuin koripalloa pelattaessa. Taito ja taideaineilla

on  laaja  kokonaisvaltainen  vaikutus  oppilaaseen,  ja  tämä  vaikutus  näkyy  niin  arvomaailmassa,

mielikuvituksessa  ja  luovuudessa  kuin  fyysisissä  taidoissa  ja  ilossa  siitä,  että  teknistyneessä

maailmassa  saa  vielä  nähdä  oman  kätensä  jäljen.  Liian  usein  unohdamme  opettaa  silmämme,

korvamme  ja  sormemme  ajattelemaan.  Eri  tavoin  saatavan  aistitiedon  merkitys

kokonaishavaitsemiselle  huomataankin  liian  usein  vasta  silloin,  kun  menetämme  jonkin  aistin.

Maailma voidaan kokea niin monin eri tavoin, liikkumalla, tunnustelemalla, näkemällä, kuulemalla,

maistamalla  ja  haistamalla;  miksi  siis  tyytyisimme  pelkkään  paikallaan  istumiseen  ja

ajattelemiseen?

Taide ja taitoainekasvatuksessa ollaan tekemisissä käsitetiedon, aistitiedon ja kokemustiedon

kanssa.  Käsitetieto  on  koulumaailmassa  perinteisesti  välitettyä  tietoa,  joka  on  helposti

omaksuttavissa.  Aistitieto  puolestaan  vaatii  vastaanottajaltaan  kykyä  herkistyä  ja  olla  altis

vaikutteille.  Käsitetiedon  ja  aistitiedon  ohessa  kasvaa  kokemustieto,  joka  yhdessä  fyysisen  ja

psyykkisen  kokemuksen  kanssa  muodostaa  holistista  tietotaitoa,  joka  on  omistajalleen  oma  ja

ainutlaatuinen.  (Rinne  2006,  110–111.)  Juuri  moniaistisuus  on  se  ihmiselle  tyypillinen

olemassaolon  ja  havaitsemisen  tapa,  jonka  tietoinen  huomioiminen  on  jätetty  varsin  vähälle

huomiolle  nykykoulussa.  Taidekasvatuksen  voimavara  onkin  sen  kyvyssä  huomioida  ihminen

kokonaisuutena,  jolla  saa  olla  ainutlaatuisia  tuntemuksia,  ja  joita  ei  kukaan  voi  viedä  pois.

Oppimisesta  tulee  kokonaisvaltainen  tilanne,  jossa  yhdistyvät  erilaiset  tiedonlajit  ja  opituista

asioista muodostuu vuorovaikutteisia henkilökohtaisia kokonaisuuksia (emt. 111).

Tieteellisen  tiedon  tiukat kriteerit,  toistettavuus  ja  sen  luonne kylmänä,  määrätyin kriteerein

mitattavana  faktana  kaipaa  rinnalleen  toisenlaista  todellisuutta,  todellisuutta  johon  jokainen  saa

lisätä  jotakin.  Todellisuuteen  tuodaan  taiteen  avulla  mukaan  minuutta,  ennalta  määrättyjä  ja

valmiiksi annettuja kriteerejä ei ole. Taide herättää tunteita ja saattaa meidät huomaamaan, kuinka

käyttäydymme,  reagoimme  ja  havaitsemme  (von  Bonsdorff  2006,  166).  Taide  antaa  ikään  kuin

eväät siihen, että pystymme katselemaan  itseämme hieman ulkopuolisen silmin, pohtimaan omien

tulkintojen lähtökohtia ja sitä, miksi taide vaikuttaa meihin niin kuin se kuhunkin vaikuttaa.

Sanat  taito  ja  taide  ovat  lähtöisin  sanasta  tekhné,  joka  on  merkinnyt  ihmisen  tapaa  kokea,

ymmärtää ja tietää maailma   kyse ei siis ole valmiista tiedosta vaan  jokaisen henkilökohtaisesta,

itse muokatusta näkemyksestä. Sanojen alkuperä muistuttaa meitä edelleen siitä, että omakohtaisesti

merkitykselliseksi  koettava  aines  saattaa  elää  vain  mielikuvituksessamme.  Merkitykselliseksi  se

tulee  muille vasta  silloin, kun  voimme  jakaa  sen  kokemuksena,  tietona  tai  ymmärryksenä.  (Varto



41

2002,  104–105.)  Tällaiseen  subjektiiviseen  näkemykseen  ei  yleensä  ole  koulumaailmassa  varaa

muualla kuin taito ja taideainetunneilla,  joilla oppilaille voidaan antaa vapauksia tulkita maailmaa

jokaiselle  uniikilla  ja  luonteenomaisella  tavalla.  Taito  ja  taideainetunneilla  tieto  syntyy

koettelemalla  ja kokeilemalla niin valmiiksi annettua kuin  itse kehittelemäämme tietoainesta  (emt.

106).  Tällöin  saamme  koetella  eri  aistein  saatavilla  olevaa  tietoa,  intuitiivisia  oletuksiamme  ja

valmiina saamaamme tietoa, ja rakentaa niistä juuri sellaisen maailman, jonka itse tahdomme.

4.2  Taitoaineet

Peruskoulussa  opiskeltaviin  taitoaineisiin  kuuluvat liikunta,  käsityöt  (tekstiilityö/tekninen  työ)  ja

kotitalous. Kuten aiemmin on jo mainittu, käsittelemme koko peruskoulun ajan opiskeltavia taito

ja taideaineita, joten emme käsittele taitoaineista kotitaloutta lainkaan sen vuoksi, että se ei esiinny

opetussuunnitelmassa  vielä  alaluokilla  kaikille  yhteisenä  oppiaineena.  Yleisesti  ottaen  emme

myöskään  ole  vielä  tässä  keskittyneet  taito  ja  taideaineiden  kohdalla  niiden  itsearvoisiin

elementteihin,  eli  siihen,  että  oppii  lajitaitoja  ja  saa  mahdollisen  harrastuksen  ja  kiinnostuksen

kohteen.

Peruskouluikäiset kehittyvät  ja kasvavat  fyysisesti  nopeaan  tahtiin. Oman kehon hallinta  ja

liikuntataitojen  kehitys  ovat  tärkeitä  kasvavalle  lapselle,  joka  jatkuvasti  vertailee  itseään

ikätovereihinsa.  Lapsi  oppii  luontaisesti  vertailemaan  ja  asettamaan  asioita  järjestykseen  heti

koulun alkaessa, ja vertailu kohdistuu tällöin juuri fyysisiin ominaisuuksiin (Lintunen 2007, 153).

Liikunta  on  toiminnallinen  oppiaine,  joka  saattaa  olla  koulupäivän  pelastus  oppilaille,  joiden  on

vaikea  olla  paikallaan  omassa  luokassa  oppituntien  aikana.  Liikunnassa  on  myös  paljon

harjoitteita,  joiden avulla oppilas  voi harjoittaa  ilmaisuaan  ja kehittää  luovuuttaan. Liikunta  lisää

henkistä hyvinvointia ja se on yhdessä tekemistä. Myös esteettiset elementit ovat läsnä liikunnassa

erilaisina ärsykkeinä. Liikunta voidaankin  laskea kuuluvaksi kulttuuri  ja taidekasvatukseen, sillä

sen  avulla  kehitetään  osin  samoja  osaalueita,  kuten  ilmaisua  ja  luovuutta,  ja  liitetään  oppilas

osaksi omaa kulttuuripiiriä (Laakso 2007, 22).

Liikunnan  vaikutuksia  yksilön  fyysiseen  ja  henkiseen  hyvinvointiin  on  tutkittu  paljon,  ja

positiiviset vaikutukset on onnistuttu todistamaan kiistattomasti.  Liikuntapedagogiikka,  jota  myös

koululiikunta  on,  on  sellaista  toimintaa,  jossa  tarkastellaan  liikunnan  ilmiöitä  kasvatuksen

näkökulmasta  (Laakso  2007,  16).  Liikuntakasvatuksella  on  dualistinen  tavoite:  kasvattaa

liikkumaan ja kasvattaa liikunnan avulla. Liikunnalla on liikkuessa tavoitettavia itseisarvoja, kuten

liikkumisen  riemu,  mielihyvän  tunne  ja  elämykset,  sekä  välinearvo,  joka  ilmenee  fyysisen  ja

psyykkisen terveyden edistämisen muodossa. Koululiikunnassa tulisi keskittyä paljolti elämyksiin
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ja  mielihyvän  kokemiseen,  jotta  saataisiin  viritettyä  innostus  liikkumiseen,  joka  kestäisi  koko

yksilön eliniän. (Laakso 2007, 19–20.) Liikunta tarjoaa myös erinomaisen keinon käsitellä erilaisia

tunteita, toimia yhdessä ja solmia uusia kontakteja (emt. 22).

Käsityö  erkaantui  taiteesta  vasta  keinotekoisen  jaottelun  seurauksena  muutama  vuosisata

sitten,  sitä  ennen  näiden  kahden  katsottiin  kuuluvan  olennaisesti  yhteen.  Näiden  kahden  raja

saattaakin  olla  häilyvä,  sillä  kummassakin  voidaan  toteuttaa  kolmiulotteista  luovuutta  vaativaa

työtä.  Käsityötä  voidaan  tehdä  mallintaen  kaavamaisesti  jo  olemassa  olevaa,  ja  tätä  kautta

saavuttaa  erilaisten  työtapojen  hallinta  sekä  oppia  käyttämään  monipuolisesti  eri

työskentelyvälineitä. Perustaitojen ollessa hallussa voidaan  lähteä soveltamaan  jo opittua ja alkaa

toteuttaa omaa luovaa panosta vaativia töitä. Luovassa käsityöprosessissa on läsnä niin esteettinen

ilmaisu kuin rentouttava, jopa terapeuttinen, toiminta (Vähälä 2003, 48).

Käsityöideoiden  näkyvään  muotoon  saattaminen  on  pitkä  prosessi,  sillä  varsinkin  pienillä

oppilailla,  joilla  abstrakti  ajattelu  ei  ole  kehittynyt,  pitää  tekemisen  ja  sen  organisoimisen  olla

konkreettista.  Käsityön  avulla  voidaan  kuitenkin  tehdä  todeksi  se  ilo,  kun  itse  suunniteltu  tuote

osataan  valmistaa  kolmiulotteiseksi,  valmiiksi  tuotteeksi.  Kaiken  kaikkiaan  käsityö  oppiaineena

merkitsee  oppilaan  eri  lahjakkuuksien  tasaarvoista  ja  kokonaisvaltaista  kehittämistä  (Kaukinen

2006,  80).  Käsityö  opettaa  myös  ihmisestä  itsestään,  sillä  usein  lopputulos  on  jollain  tapaa

tekijänsä  näköinen.  Varsinkin  silloin  oppilas  voi  tuoda  käsityöhän  omaa  persoonaansa  ja

ilmaisuaan,  kun  hän  hallitsee  tekemisen  vaiheet  alkaen  suunnittelusta  aina  tekniseen  taitoon  ja

soveltamiseen saakka (Vähälä 2003, 73).

4.3  Taideaineet

Peruskoulun  taideaineisiin  luetaan  kuuluviksi  kaikille  yhteiset  oppiaineet musiikki  ja kuvataide.

Musiikinopetuksen perustehtävä on kuulon, mielen ja kehon herkistäminen, sillä ihminen jäsentää

maailmaa  aistiensa  avulla.  Tämä  mielelliskehollinen  läsnäolo  on  musiikinopetuksen  keskeisin

tavoite.  (Hyvönen  2006,  54–55.)  Musiikin  katsotaan  olevan  inhimillinen  tarve  ja  se  onkin  osa

jokaista kulttuuria (emt. 57). Musiikki  toimii hyvänä keinona käsitellä eri kulttuureita, mutta sen

avulla  lapset  saavat  eväitä  myös  oman  kulttuurisen  identiteetin  vahvistamiseen  (Ruokonen  &

Grönholm  2005,  99).  Vaikka  esimerkiksi  musiikin  kuuntelemiseen  ei  tarvita  erityisiä  ennalta

opeteltuja  taitoja,  on  musiikin  kielen  ymmärtämistä  harjoiteltava,  jotta  se  aukeaisi  kuuntelijalle.

Voidaankin  sanoa,  että  ”ihminen  kulttuurinsa  ja  yhteisönsä  jäsenenä  tulkitsee  havaintojaan

suhteessa kulttuuriinsa ja sen antamiin välineisiin.” (LiljaViherlampi 2007, 50.) Musiikkia opitaan

laulamisen,  soittamisen,  improvisoinnin,  liikkumisen  ja  kuuntelemisen  avulla  (Ruokonen,
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Grönholm  & Salminen 2008, 74). Uusin opetussuunnitelmamme perustuu  musiikin osalta David

Elliottin  praksiaaliseen  filosofiaan,  jossa  painotetaan  musisoimista  tärkeimpänä  musiikillisen

tiedon  ilmentäjänä.  Elliottin  filosofiaa  on  kritisoitu  muun  muassa  siitä,  että  hänen  katsotaan

unohtaneen  kehon  merkityksen  musiikin  kokemisessa.  Kritiikissä  peräänkuulutetaan  tietämisen,

tekemisen  ja  olemisen  välistä  tasapainoa  musiikkikasvatuksessa  pelkän  tekemisen  sijasta.

(Hyvönen 2006, 55.)

Musiikkikasvatuksen  mahdollisuudet  koulumaailmassa  ovat  lähes  rajattomat.  Nykyajan

lapset ja nuoret voivat tutkimusten mukaan entistä huonommin, ja muun muassa lasten psyykkinen

oireilu  on  lisääntynyt  viime  vuosina  huomattavasti.  Näihin  vakaviin  ongelmiin  voidaan  puuttua

myös esimerkiksi terapeuttisen musiikkikasvatuksen avulla. Terapeuttisella musiikkikasvatuksella

ei  tarkoiteta musiikkiterapiaa,  jonka harjoittamiseen vaaditaan alan koulutus, mutta musiikilla on

ihmisen  psyykkiselle,  fyysiselle  ja  sosiaaliselle  hyvinvoinnille  niin  paljon  annettavaa,  että

kouluissa  tulisi  ottaa  paremmin  huomioon  sen  terapeuttiset  vaikutukset.  Terapeuttisessa

musiikkikasvatuksessa  tärkein  lähtökohta  on  tavoitteiden  määritteleminen  enemmän

prosessilähtöisiksi,  ei  niinkään pelkän  lopputuloksen  tavoittelemiseksi  ja arvioimiseksi.  Musiikin

avulla oppilaat voivat käsitellä sellaisiakin vaikeita asioita, joille ei aina löydy sanallista vastinetta.

Musiikin  terapeuttista  luonnetta  ja  sen  mahdollisuuksia  musiikkikasvatuksessa  on  käsitellyt

esimerkiksi  LiljaViherlampi  Turun  yliopistoon  tekemässä  väitöskirjassaan  (ks.  LiljaViherlampi

2007).

Kuvataiteen  opetuksen  sisältönä  on  koko  kulttuuri,  eli  kuvataide,  visuaalinen  media  ja

ympäristö.  Visuaalisen  ympäristömme  voidaan  ajatella  muodostuvan  luonnonympäristöstä,

rakennetusta  ja  virtuaalisesta  ympäristöstä  (Laitinen  2006,  34–35).  Kuvataide  ei  ole  pelkkää

piirtämisen  opettelemista,  kuten  se  suppeimmillaan  nähdään,  vaan  se  on  itsensä  toteuttamista,

itseilmaisua,  terapeuttista  toimintaa,  havainnoimisen  tekemistä  ja  havainnoinnin  laajentamista,

kulttuurinlukutaitoa, uuden oppimista, luovuutta, hulluttelua, visiointia, rajojen kokeilemista, itsen

tutkimista  ja  mikä  tärkeintä  asioiden  prosessointia.  Opiskellessaan  kuvataidetta  oppilaat

harjoittelevat  monia  taitoja, kuten kuvittelua  ja mielikuvien prosessoimista,  innovoimista,  luovaa

ongelmanratkaisua ja kuvallisia sekä kolmiulotteisia ilmaisutapoja (Laitinen 2006, 36).

Sederholmin  (2006, 55)  mukaan kuvataiteen  eräs ongelma on  sen roolissa  harrasteaineena.

Luova toiminta sekoitetaan terapeuttiseen toimintaan, ja visuaalisen ilmaisun tuotoksena oletetaan

aina  olevan  laadukas  kuva  –  laadun  vaatijoina  ovat  tietenkin  aikuiset,  joilla  saattaa  olla

puutteellinen  ymmärrys  taidemaailman  toimintatavoista. Pelkkä visuaalisuuden ymmärtäminen  ei

riitä,  vaan  nähdystä  on  osattava  tehdä  tulkintoja.  Näiden  tulkintojen  kautta  kokija  kykenee

tunnistamaan  ja  myötäelämään,  liittymään  käytyihin  diskursseihin.  (Sederholm  2006,  52.)
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Taiteentekijä  kokeilee  asioita,  luo  uusia  yhteyksiä  ja  järjestelee  asioita  odottamattomiksi

kokonaisuuksiksi. Kuvataiteen kieli on “voimallisesti visuaalinen ja taiteellinen, kyseenalaistava ja

uusia näkökulmia avaava” (Laitinen 2006, 40). Taide välittää enemmän kuin pelkkää objektiivista

tietoa. Taiteeseen  sisältyy  tunteita,  arvoja  ja kokemuksia,  joita  voidaan kutsua eksistentiaaliseksi

tiedoksi.  Pelkän  olemassaolon  ja  esittävyyden  lisäksi  taide  pyytää  eläytymään,  ja  kun  ihminen

eläytyy,  hän  saattaa  kyetä  kokemaan  toisen  kokemukset  omina  kokemuksina.  (von  Bonsdorff

2006,  158.)  Toisen  tunteisiin  samastuminen  ja  empatiakyvyn  oppiminen  ovat  tärkeitä  opittavia

asioita, joita ei voida koskaan opettaa liikaa.

Taidekasvatuksella  voidaan  ylittää  objektiivisen  tiedon  rajoitteet  lisäämällä  siihen  mitä

tiedetään se, mitä tutkittava asia voisi myös olla. Tiede ja taide eivät ole toistensa vastakohtia vaan

erilaisia  näkökulmia  maailmaamme  (Laitinen  2006,  40).  Taiteen  avulla  voidaan  lisätä  faktaan

mahdollinen ja todennäköinen. Osaltaan taidekasvatus siis kykenee laajentamaan niitä rajoja, joita

objektiivinen  ja  eksakti  tieto  esittää.  Mikäli  kaikki  merkitykset  voitaisiin  ilmaista  verbaalisesti,

musiikkia  ja  kuvataidetta  ei  olisi  olemassa  –  on  olemassa  merkityksiä,  joita  voi  ilmaista  vain

visuaalisesti  tai  auditiivisesti,  ja  mikäli  tämä  yritettäisiin  pakottaa  verbaaliseen  muotoon,  tämä

ilmaisu lakkaisi olemasta ja menettäisi sen olennaisen sisällön, sielun (Dewey 1932/1980, 74).

Taidekasvatuksella  on  itsearvoisia  ja  välineellisiä  tavoitteita,  kuten  kaikella  muullakin

kasvatuksella.  Räsänen  (2006,  11)  mainitsee  taidekasvatuksen  lähtökohtaisesti  kahdet  kasvot

riippuen siitä,  otammeko vastaan  taidetta vai  luommeko  sitä  itse. Kasvatus  taidetta varten viittaa

herätettävään kykyyn,  jonka avulla kasvatettava oppii  nauttimaan  taiteesta  ja  ylipäätään aistisesti

meille  tarjolla  olevista  stimulanteista. Kasvatus  taiteen avulla  sen sijaan sisältää  taiteen  hiljaisen

voiman  ymmärtämisen.  Hollon  (1932,  142)  mukaan  taiteen  avulla  kasvattaminen  näkyy  muun

muassa  koulurakennuksen  viihtyisyydessä  ja  koulun  taideaineissa.  Hollo  (1932,  143)  mainitsee

vielä kolmannen tehtävän, taiteeseen kasvattamisen, joka palvelee taiteenalan päämääriä. Voidaan

siis kasvattaa taiteen avulla, kasvattaa taiteeseen tai taidetta varten.

Salmisen  (2005,  184–187)  mukaan koulun  antama  taidekasvatus  toteutuu  eri  taideaineiden

yhteisvaikutuksesta  ja  näkyy  oppilaan  tavassa  suhtautua  maailmaan.  Yhdeksi  taidekasvatuksen

tehtäväksi Salminen (2005, 186) mainitsee käsittelynalaiseksi ottamisen, eli sen, että vakiintuneita

arvoja käsiteltäisiin erilaisin keinoin eikä  annettaisi  yleisen  mielipiteen  muodostaa vakiintunutta,

kaikille  yhteistä  arvoa  –  taide  kun  voi  antaa  mahdollisuuden  liikkua  unelmien,  mahdollisen  ja

mahdottoman,  menneisyyden  ja  tulevaisuuden  maastoissa.  Samalla  tavoin  kuin  vanha  ja  tuttu

voidaan  nähdä  uusin  silmin,  se  voidaan  nähdä  myös  toisen  ihmisen  silmin.  Asioiden  yhdessä

tarkkailun  kohteeksi  poimiminen  auttaa  hahmottamaan  maailmaa  kollektiivisesti.  Taiteen  avulla
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voidaan  herkistää  ihminen  paitsi  näkemään  tarkemmin  niin  myös  näkemään  sama  asia  eri

näkökulmista.

Taidekasvatuksen  avulla  oppilas  saa  esteettisiä  tunneelämyksiä,  joiden  kautta  hän  oppii

pikkuhiljaa rakentamaan omaa arvomaailmaansa. Oppilaalle tulee pohdittaviin teemoihin erilaisia

tunnereaktioita, jotka muokkaavat hänen käsityksiään eri asioista, ja tätä kautta muokkaantuu myös

hänen persoonallisuutensa. Samalla kasvaa ymmärrys siitä, millaisia tunteita toiset ihmiset kokevat

sekä se, että ihmiset suhtautuvat asioihin eri tavalla. (Salminen 2005, 219.) Käsittelemällä taiteen

avulla  omia  tuntemuksiaan  ja  keskustelemalla  kunkin  omista  tuntemuksista  huomataan,  että

samaan  asiaan  voidaan  reagoida  eri  tavoin.  Ollaan  samassa  tilanteessa  yhdessä,  ja  samalla

huomataan,  että  reagointi  ja  käsittelytapoja  on  juuri  niin  monta  kuin  on  tilanteessa  olevia

henkilöitäkin.  Tällöin  päästään  yhden  peruskoulua  vaivaavan  ongelman  ytimeen,  siihen,  että

asioille on yleensä vain yksi ja oikea vastaus ja valmis toimintakaava.

4.3.1  Esteettinen kasvatus

Koulussa  opetettavien  taideaineiden  nimessä  sana  taide  on  osittain  harhaanjohtava,  ja  olisikin

parempi  puhua  esteettisestä  kasvatuksesta.  Tällöin  pääpaino  on  Hollon  (1932,  146)  mukaan

kasvatettavan  esteettisen  elämän  vaalimisessa.  Taide  tiukimmillaan  määriteltynä  sitoutuu  taiteen

perinteeseen  ja  toimii  taiteen  kaanonin  mukaan,  taide  on  ammatti  johon  opiskellaan  ja  jonka

muodostamassa  kentässä  toimitaan  sen  omilla  säännöillä  (Salminen  2005,  74).  Esteettisyys  sen

sijaan  koskee  kaikkia  aisteja,  kaikkea  kuulemaamme,  näkemäämme,  koskettamaamme  ja  siihen

liittyy  vastaanottava,  tulkitseva  ja  tuottava  puoli.  Esteettinen  suhde  maailmaan  ei  siis  tarkoita

ainoastaan visuaalisuutta, joksi se usein mielletään. (Salminen 2005, 183–184.)

Esteettisessä  kasvatuksessa  on  oivallettu,  että  ympäristö  kasvattaa  samalla  tavoin  kuin

tietoinen  kasvatus,  sillä  kulttuuriset  merkitykset  hallitsevat  meitä,  ellemme  opi  lukemaan  ja

tulkitsemaan  niitä  (Varto  2002,  35–39).  Esteettisyys  on  taidetta  laajempi,  sillä  se  ulottuu  myös

siihen,  mitä  ei  yleisesti  pidetä  taiteena.  Esteettisen  kasvatuksen  alle  voidaankin  lukea  kaikkien

kasvatustahojen  antama  kasvatus,  jonka  avulla  yksilöstä  pyritään  nostamaan  tietoisuuteen  ne

persoonallisuuden  piirteet,  joiden  avulla  tämä  toimii  kaikessa  meitä  ympäröivässä  aistisessa

tietoisuudessa. Taidekasvatus  taas koskee  taiteen  avulla  ja  taiteeseen kasvattamista  taideaineiden

näkökulmasta,  joissa  korostuu  yksilön  tietäminen, osaaminen,  tutkiminen  ja  toivominen    tällöin

ollaan  tekemisissä  toimivan  persoonan  kanssa,  joka  muokkaa  ympäristöään  ja  on  tietoinen  siitä.

(Salminen 2005, 202–203.)
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Esteettinen maailmasuhde antaa yksilölle puhtaan tiedon  lisäksi persoonallisia  tosiasioita  ja

auttaa  hahmottamaan  maailmaa  emotionaalisesti  (Salminen  2005,  200).  Luomalla  esteettisiä

suhteita esineisiin  ja asioihin yksilö sitoo itsensä maailmaan, hänellä on oma mielipide  ja hän on

omilla  tulkinnoillaan  osa  maailmaa.  Mikäli  yksilö  ei  osaa  hyödyntää  monipuolisesti  aistejaan

tulkitessaan  ympäröivää  maailmaa,  jää  häneltä  huomioimatta osa  todellisuudesta. Lapselle  ei ole

vielä ehtinyt kehittyä kaavamaista mallia nähdä maailma tietyn muotin läpi,  joten hänen aistejaan

voidaan  vielä  kehittää  ja  koettaa  pitää  avoimina.  Salmisen  (2005,  200)  mukaan  taide  onkin

todellisuuden  esteettisen  tutkimisen  väline,  keino  jonka  avulla  voidaan  tehdä  asioita  näkyviksi.

Taiteella  on  kyky  nostaa  näkyväksi  sellaiset  asiat,  joiden  olemassaolon  olemme  unhoittaneet  tai

jättäneet  kokonaan  huomiotta.  Kun  nämä  asiat  nostetaan  huomiomme  keskiöön,  joudumme

ottamaan  niihin  kantaa  ja  vastaisuudessa  näiden  asioiden  ohittaminen  on  tehty  hankalammaksi.

Ihminen näkee sen, mitä katsoo ja minkä havaitsee. Kun jokin asia tai esine on kerran tunnistettu ja

nimetty,  sen  visuaalinen  tutkiminen  lopetetaan  eikä  havaintomaailma  tämän  asian  suhteen  enää

rikastu  (Salminen  2005,  217).  Taidekasvatuksen  avulla  ihminen  saatetaan  tietoiseksi  tästä  ja

parhaimmillaan hän osaa pitää aistikanavansa avoimina myös tunnistettavia asioita kohdatessaan,

jolloin  havainnoimisen  ja  uuden  huomaamisen  kyky  on  säilynyt.  Vain  opettamalla  aistejaan

ihminen oppii  näkemään uudelleen  myös  sen,  jonka hän on  jo kerran nähnyt. Taidekasvatus voi

olla  näkemisen  uudelleenkoulutusta,  stereotyyppisen  havaitsemisen  välttämistä  ja  uutuuden

kokemusta (Salminen 2005, 217). Maailma voidaan nähdä aistit avoimina laajemmin, kun opitaan

pois  asioiden  valmiina  näkeminen,  tai  mikä  parempaa,  ei  edes  opetella  näkemään  maailmaa

kaavamaisesti. Samalla saamme  ilon aiheita siitä, että  jossakin pienessä  ja tutussa voidaan nähdä

jotakin  katsomisen  arvoista,  kaiken  tarkastelunalaisen  ei  tarvitse  olla  uutta  ja  mielikuvituksella

kuorrutettua, vaan se voi, ja saa, olla jokin täysin triviaali asia.

Esteettisyyttä  ei  tulisi  käsittää  suppeimmalla  mahdollisella  tavalla  päälle  liimattuna  lisänä,

vaan  valmiiksi  viitoitettujen  teiden  vastustajana.  Liittämällä  mielikuvitus  ja  tunne  älyyn  saadaan

tehtyä  kyseenalaistuksia  ja  edelleen  uusia  kysymyksiä  vastausten  etsimisen  sijaan,  ja  juuri  tämä

prosessi  ohjaa  kohti  monitulkintaista  tietoa  ja  antaa  oppijalle  henkilökohtaisen  merkityksen

todellisuudelle. (Thavenius 2004, Räsäsen 2006, 21 mukaan.) Ottamalla taideopetuksessa käytössä

olevia välineitä mukaan kaikkeen oppimiseen saadaan aikaan tapa muokata tietoa, joka ei kumarra

valmiita  kaavoja.  Ulkoa  opetellut  asiat  unohdetaan  helposti,  mutta  asiat,  jotka  on  liitetty  omaan

elämismaailmaan, saavat pidemmän elinkaaren muistissamme.
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4.4  Divergentti ja konvergentti ajattelu

Useissa  oppiaineissa  oppilaat  ovat  kuin  heijastavia  peilejä,  asioita  tehdään  paljon  miettimättä

miksi.  Salmisen  (2005,  196)  mukaan  peruskoulu  kaikessa  kaavamaisuudessaan  pyrkii

kasvattamaan,  ja ennen kaikkea opettamaan, oppilaistaan homogeenisen  massan,  jolle on kirjattu

yhteneväiset  tavoitteet  ja  tietyn kaavan  mukainen käyttäytyminen. Lisäksi oppilaita kannustetaan

opiskelemaan tietoa, joka on jo olemassa, välinein, jotka ovat jo olemassa. Tällä valmiilla kaavalla

saadaan  koulutukseen  rytmi  ja  selkeä  rakenne.  Salminen  (2005,  193–195)  kritisoi  peruskoulua

siitä, että se vahvistaa analyyttista eli konvergenttia ajattelua. Valmiisiin ongelmiin on usein yksi

oikea  vastaus,  jonka  opettaja  tietää  ja  jota  hän  odottaa  oppilailtaan  (Uusikylä  2002,  47).

Oppiminen painottuu tällöin ulkoa oppimiseen ja muistiin painamiseen, ei asioiden omakohtaiseen

pohdintaan. Ongelmien ratkaisut etenevät yleensä samaa kaavaa ja lopputulos, mihin pyritään, on

ennalta  tiedossa.  Vastaus  ja  oikeaan  ratkaisuun  pääseminen  on  lopputulos  ja  palkinto

työskentelystä,  ei  prosessi.  Normaalissa  arjessa  tehtävä  ongelmanratkaisu  on  harvoin  näin

suorasukaista, eikä yhtä oikeaa vastausta voida edes kuvitella olevan  ihmissuhteita käsittelevissä

ongelmissa.  Tietoa  joudutaan  välillä  muodostamaan  ja  muokkaamaan,  kun  se  ei  sellaisenaan

käykään ratkaistavaan ongelmaan.

Divergentti  eli  luova  ajattelu  katsoo  ratkaistavaa  asiaa  useasta  näkökulmasta  ja  tuottaa

ratkaisuvaihtoehtoja  ilman  ennakkoehtoja  mahdollisista  ratkaisuja  rajoittavista  realiteeteista.

Divergentti  ajattelu  mainitaan  jo  ensimmäisessä  POPS:ssa  (1970  I,  32)  luovan  ajattelun

yhteydessä, jossa todetaan sen olevan ”– – vapaata vaihtoehtojen tuottamista ilman ehtoja.” Tämän

ajattelutavan  heikkous  koulumaailmassa  on  selvien  mitattavien  ominaisuuksien  puuttuminen  –

divergentin ajattelun arviointi  ja vertailu on  vaikeaa, ellei  jopa  mahdotonta. Taito  ja  taideaineet

antavat oppilaille  tilaa ajatella  itse  sekä  muodostaa omia käsityksiään  ja  mielipiteitään. Taito  ja

taideaineissa  oppilas  pakotetaan  itsereflektioon,  tiedonhakuun  ja  teorian  muodostamiseen.

Peruskoulussa  ongelmaksi  muodostuu  se,  että  tällöin  oppimisprosessista  saattaa  tulla  kaoottinen,

mikäli oppilaat ohjataan itse avoimesti etsimään ja soveltamaan tietoa. Oppiaineet, joissa oppilaat

joutuvat  pohtimaan  tekemiään  ratkaisuja  ja  niiden  vaatimia  toimenpiteitä  ja  tuloksia,  ovat

kuitenkin välttämättömiä koulumaailmassa. Opettaja törmää usein oppilaisiin,  jotka ovat oppineet

jo  ensimmäisten  luokkien  aikana  toimimaan  koulussa  tietyllä  tavalla,  jota  he  tietävät  heiltä

odotettavan.  Samoin  on  useiden  oppikirjojen  laita,  oppilaat  oppivat  täyttämään  tehtävät  niihin

syvällisemmin  perehtymättä,  sillä  esimerkiksi  matematiikassa  oppikirjojen  tehtävät  usein

noudattavat  samaa  kaavaa.  Kaavojen  seuraamisella  ei  sen  sijaan  pärjää  taito  ja  taideaineissa.

Oppilas  joutuu  tekemään  ratkaisuja,  joiden  kannattavuutta  hänen  on  toimiessaan  jatkuvasti
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arvioitava.  Divergentin  ajattelun  kehittämis  ja  harjaantumismahdollisuudet  peruskoulussa  ovat

paljolti taito ja taideaineiden hartioilla.

Luova  ajattelu  ilman  rajoitteita  opettaa  näkemään  vaihtoehtoja  ja  tuottaa  arvokasta  uutta

tietoa.  Ihminen,  joka  on  harjaantunut  tekemään  jo  valmiiksi  viitoitettuja  ratkaisuja,  on  huonosti

varustettu  kohtaamaan  todellisia  ongelmia  elämässään  (Salminen  2005,  195).  Taito  ja

taideaineiden avulla voidaan opettaa valmiin tiedon soveltamista tilanteen mukaan, jolloin oppilas

saa mallin sille, kuinka normaalissa arjessa ongelmanratkaisu ja tilanteisiin sopeutuminen toimivat.

4.5  Taito, taide ja osaaminen

Taiteen  tekeminen  edellyttää  tekijältään  taitoja,  mutta  taitojen  hallitseminen  ei  ole  ensisijainen

tavoite  ja päämäärä, vaan taito on alisteinen taiteen tavoitteelle, nimittäin merkitysten  luomiselle.

Taide  on  ymmärtämistä  ja  omien  kokemusten  muuntamista  visuaaliseen  muotoon.  Tämän

prosessin aikana oppijan asenteet ja käsitykset muuttuvat, muuntuvat tai syventyvät: oman taiteen

tekeminen siis muuttaa tapaamme suhtautua asioihin. (Räsänen 2006, 13.) Taide, erona puhtaasta

taidosta,  tuo  oman  lisänsä  siihen  mihin  taito  jää,  sillä  taide  on  se  mauste,  joka  taitoon  lisätään

omakohtaisena havaitsemisena, tunteena tai ajatteluna. Taiteen avulla voidaan liittää tunne mukaan

tietoon  ja  juuri  tunne  tekee  muistijäljestä  voimakkaamman.  Taide  on  asioiden  suhteuttamista

toisiinsa uudelleen ja uudelleen, olosuhteiden ja kontekstien mukaista asioiden kokeilua, yllättäviä

löytöjä ja niihin löytöihin suhtautumista. (Dewey 1932/1980, 103 104.) Taito ja taideaineilla on

mahdollisuus tuoda opittavaan ainekseen se pieni lisä, mikä tekee opittavasta omakohtaista, miksi

se  on  oppijalleen  tärkeää  ja  oppimisen  arvoista.  Myös  omien  vahvuuksien  käyttäminen

oppimisprosessissa auttaa erilaisin tavoin oppivia aidosti oppimaan.

Taitaminen on silmien ja käsien erityistä yhteistyötä (Varto 2002, 99). Taitaminen on paljon

enemmän  kuin  osaaminen  tai  tietäminen,  sillä  se,  joka  taitaa,  myös  osaa  ja  tietää.  Taitamiseen

liittyy reagoimista maamerkkeihin ja uudelleen suuntaamista silloin, kun ennalta suunniteltu reitti

ei tunnukaan toimivan (Varto 2002, 107). Ihminen joka taitaa, pärjää maailmassa ja osaa muuntaa

toimintansa vaatimuksia vastaaviksi. Pelkkä osaaja tai tietäjä jää ulkokohtaiseksi toteuttajaksi, joka

ei osaa muuttua muuttuvien olosuhteiden mukana.

Varton  (2006,  150)  mukaan  nykytaide  ei  enää  vaadi  perinteisten kuvataiteellisten  alueiden

osaamista,  kuten  piirtämistä  ja  maalaamista.  Sen  sijaan  tilalle  ovat  tulleet  ”retoriset,  älylliset,

rienaavat ja yhteiskunnalliset oivallukset”. Taiteen tehtävänä on tehdä näkyväksi, paljastaa, haastaa

ja  saada  aikaan  diskurssi.  Siirryttäessä  moninaisempiin  käytäntöihin  ei  enää  etukäteen  tiedetä

osoittaa,  kuka on  paras,  vaan  uudenlaiset  toimintamallit  antavat  kaikille  mahdollisuuden  yllättää
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itsensä ja osoittaa itsestään löytyvän uusia piirteitä. Perimmäisenä tarkoituksena on löytää uutta ja

varoa vanhoihin sääntöihin, assosiaatioihin ja merkityksiin nojautumista. (emt. 154–155.) Henkilö,

joka  taitaa  jotakin,  turvautuu  omaan  osaamiseensa  ja  kokemuksiinsa  silloin,  kun  ei  ymmärrä

perinteen sanomaa – tällöin henkilön maailmasuhde on osallistuva ja itseään korjaava, ei valmista

toteuttava  (Varto  2002,  105).  Ottamalla  ajatus  ja  toimintamalleja  tällaisista  nykytaiteen

käytännöistä  voidaan  myös  peruskoulussa  löytää  uusia  keinoja  opetukseen  ja  mikä  tärkeintä,

itsestä oppimiseen.

Aristoteles  erotti  toisistaan  tekemisen  (poiesis)  ja  toimimisen  (praksis).  Toiminnassa

aktiviteetin  päämäärä  sisältyy  itse  tekemiseen,  kun  taas  tekemisessä  päämäärä  on  aktiviteetista

irrallinen.  Toiminta  on  siten  itsessään  arvokasta,  tekemisen  arvokkuus  on  sen  kautta  saatava

välineellinen  hyöty.  (Sihvola  2005,  21.)  Tämä  toiminnan  asteelle  jäävän  tekemisen  vaara  piilee

koulun  taito  ja  taideaineiden  opettamisessa.  Taito  ja  taideaineiden  sisällöt  löytyvät

opetussuunnitelmasta ja ne toteutetaan ikään kuin pakon edessä, jotta voidaan laittaa rasti ruutuun

tehtyjen  asioiden  kohdalle.  Prosessi  olisi  nostettava  toiminnan  tuotosta  korkeammalle,  ja

epäonnistumisten  kautta  löydetyt  opit  soisi  tuotavan  suurempaan  rooliin.  Taidon  ja  osaamisen

kautta  taiteeseen  päästäksemme,  ja  vieläpä  koko  prosessista  saatavan  sisäisen  kasvun

saavuttaaksemme,  peruskoulun  taito  ja  taideaineiden  opetuksessa  olisi  ymmärrettävä  prosessin

aikaa  vievä  luonne,  ja  huomioitava  sen  saamat  resurssit.  Hyödyt  persoonallisuuden  kehitykseen

lienevät  kiistattomat,  mikäli  oppilas  oppisi  koko  prosessin  ajan  sen  sijaan,  että  hän  motivoituisi

ulkoisesti vain saadakseen jotakin valmiiksi.

4.5.1  Toiminnallisuus taito ja taideaineiden oppimisprosessissa

Taito  ja  taideaineet  ovat  lähtökohtaisesti  toiminnallisia.  Oppilas  saa  tehdä  omin  käsin  töitä,

käyttää koko kehoaan  ja päättää asioista,  joiden  tulokset näkyvät välittömästi. Varsinkin poikien

oppimisen  kohdalla  korostetaan  usein  toiminnallisuutta,  pojat  kaipaavat  koulupäiviin  lisää

konkreettista tekemistä ja fyysisyyttä. Perinteisesti toiminnallisuus liitetään koulumaailmassa juuri

liikuntaan  ja  käsityöhön,  mutta  toiminnallisuus  voi  toteutua  myös  kuvataiteessa  ja  musiikissa.

Mikäli  toiminnallisuuteen  liitetään  vielä  yhteisöllisyys  ja  sosiaalisuus,  saadaan  aikaan

toimintatapoja,  jotka  liittävät  yksilön  lujemmin  yhteisönsä  jäseneksi.  Vanhatapion  (2006,  123)

mukaan  esimerkiksi  ympäristötaide  sisältää  kaverisosiaalisuuden,  yhdessä  tekemisen  ja

fyysisyyden,  elementit  joiden  läsnäolosta  erityisesti  pojat  nauttivat.  Samoin  musiikissa

yhteismusisointi  korostaa  toimijaa  osana  yhteisöä,  jossa  jokaisen  toiminnalla  on  olennainen

merkitys  prosessiin.  Toiminnallisuuden  pitäisi  antaa  purkautua  luovasti  antaen  tehtävän
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toteuttamiselle  vapauksia,  ei  valmiita,  jo  luotuja,  kaavoja  mukaillen  (Varto  2002,  101).  Aito

toiminnallisuus  voikin  toteutua  vasta  silloin,  kun  opettaja  antaa  oppilailleen  tilaa  etsiä  oikeiksi

kokemiaan ratkaisuja, eikä kaikkia toimintoja olla jatkuvasti ohjaamassa haluttuun suuntaan.

4.5.2  Prosessin merkitys

Taideoppimisessa  toiminnallisuus  tarkoittaa oman  kokemuksen  muuntamista  nähtävään  muotoon

eli  taideteokseksi,  aineettomista ajatuksista  tulee konkreettisia objekteja. Sederholmin  (2006, 55)

mukaan kuvataidekasvatuksessa on lähtökohtaisesti kyse siitä, että oppilas oppii hänelle luontevia

tapoja  presentoida  visuaalisesti  kokemuksiaan,  ja  tätä  kautta  hänen  itseilmaisunsa  kehittyy  ja

oppilas  pystyy  sekä  vaikuttamaan  muihin  että  ymmärtämään  kuinka  myös  häneen  pyritään

vaikuttamaan  visuaalisin  ärsykkein.  Oman  ajatusmaailman  näkyväksi  saattaminen  yhdistää

ajatukset, tunteet ja mielikuvat konkreettiseen tekemiseen ja fyysiseen materiaaliin (Laitinen 2006,

40). Oppilaalla on jokin kokemus,  joka on tapahtunut oikeasti tai  jonka hän on kuvitellut, ja jotta

asioiden  käsittelemistä  ja  sitä  kautta  oppimista  tapahtuisi,  on  oppilaan  saatava  kokemuksensa

käsiteltävään  ja  yhteisesti  jaettavaan  muotoon.  Tähän  tähtäävän  toimintaprosessin  aikana  osin

tiedostamatonta  ainesta  joudutaan  käsittelemään  ja  se  saa  tiedostetun  muodon.  Samalla  sisäinen

pohdinta  muuttuu  ulkoiseksi  toiminnaksi,  jonka  aikana  aktiivinen  toiminta  vuorottelee

ajattelutoiminnan  kanssa.  (Räsänen  2000,  11 12.)  Oppilaan  toiminnalla  on  siis  jatkuva  sisäinen

kontrolli,  joka pohtii  toimintaa  suhteessa  siihen,  mitä oppilas  jo  tietää  ja  mitä  hänen  tulisi oppia

lisää, jotta toivottava lopputulos saataisiin aikaan. Ilman toiminnallisuutta ei taito ja taideaineissa

voisi saada aikaan oppimista. Toiminta  ja  toiminnan  tuotos ovat konkreettisia elementtejä,  joiden

kautta muut voivat tarkastella yksilön läpikäymää oppimis ja ajatteluprosessia.

Taito ja taideaineiden kohdalla tulisi pitää mielessä, että prosessin tulee olla tärkeämpi kuin

produktin. Produktin  laatu on toissijaista  silloin, kun tarkastellaan  luomisprosessia humanistisesti

itsensä  toteuttamisena  (Uusikylä  &  Piirto  1999,  68).  Taitojaan  käyttävä  tai  taiteellisesti  itseään

ilmaiseva yksilö antaa aina itsestään jotain,  joka on enemmän kuin pelkkää tietoa, enemmän kuin

se,  mitä  muut  voivat  nähdä  lopputuloksen  muodossa.  Prosessissa  yksilö  joutuu  jatkuvan

itsereflektoinnin  alaiseksi  ja  hän  on  alati  tietoinen  tekemistään  valinnoista.  Prosessin  aikana

oppilas oppii  välittömästi  huomioimaan  tekemisensä  seuraukset  ja  lopputuloksessa ei  välttämättä

näy sitä määrää  inhimillisyyttä, minkä yksilö on tuotokseensa panostanut. Prosessista puhuminen

samalla kun produktia arvioidaan,  saattaa tuoda esiin  sen,  mitä  muut eivät välttämättä voi  nähdä

työssä  ilman  selostusta.  Samalla  arvotetaan  prosessin  toiminnallinen  osuus  korkeammalle  kuin

vain sen päätepiste ja tulos. Taitoaineissa ongelma on läsnä yhtä konkreettisesti kuin taideaineissa,
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sillä  usein  lasketaan  vain  tehdyt  maalit  ja  arvioidaan  valmiiksi  nikkaroidut  lintulaudat.

Toiminnallisuus  ja  produktiin  johtanut  tekemis  ja  oppimisprosessi  tulisi  muistaa  nostaa

ensimmäiselle  sijalle.  Muutosta,  oppimista  ja  luovuutta  ei  voi  syntyä,  ellei  saa  olla  yritystä,

erehdystä ja rehellistä toimintaa.

Nykytaiteen  toimintatapoihin  kuuluu  prosessinomaisuus  sekä  se,  että  teos  ei  ole  valmis

taiteilijan  käsistä  lähtiessään,  vaan  jokainen  katsoja  kokee  teoksen  oman  persoonansa  ja  eletyn

kokemusmaailman  kautta.  Esteettinen  kokemus  tapahtuu  teoksen  ja  kokijan  välillä,  kahta

samanlaista  kokemusta  ei  ole,  sama  kokemus  ei  toistu  edes  yksilöllä  toistamiseen  (Dewey

1932/1980,  331).  Näin  ollen  taide  ei  ole  lopputulos  vaan  taide  on  matka,  se  on  prosessi.  Tässä

piilee  taideopetuksen  haaste.  Taideprosessi  vaatii  osallistujaltaan  epävarmuuden  hyväksymistä,

epäonnistumisen  sietämistä  ja  oman  itsen  hyväksymistä  muista  ja  erityisesti  mediakuvastosta

poikkeavana  ihmisenä  (Sederholm  2006,  58).  Samalla  taiteen  kokijalla  ja  tekijällä  on  kuitenkin

mahdollisuus omalla toiminnallaan kokeilla uusia rooleja ja löytää uusia piirteitä itsestään.

4.6  Yhteisöllisyys

Hautamäen  (2005,  7)  mukaan  yhteisöllisyyttä  ilmenee  10–15  vuoden  sykleissä.  Yhteiskunnassa

vaihtelevat aikakausi, jolloin ihmiset keskittyvät itseensä ja kuluttamiseen, ja aikakausi, jolloin he

osallistuvat  politiikkaan  ja  yhteisölliseen  toimintaan  ylipäänsä.  Postmoderni  aikakausi  on

arvopirstaloitunut,  ja  ihminen  kaipaa  tunnetta  kuuluvansa  johonkin.  Ihminen  muodostaa  myös

omaa identiteettiään liittymällä yhteisöön, jonka jäsenillä on yhteisiä ja samankaltaisia arvoja, joita

hän  haluaa  itsellään  olevan.  Yhteisö  perustuu  siten  merkitysten  hakemisen,  kuulumisen  ja

identiteetin  varaan,  ja  nämä ominaisuudet ovat nimenomaan  symbolisia  mielikuvittelun  tuotteita.

Kyky kokea nämä yhteiset arvot syntyy juuri kommunikaation kautta. (Hautamäki 2005, 8–9.) Nyt

on  aistittavissa  yhteisöllisyyden  uusi  nousukausi,  laman  uhan  hallitessa  mediaa  ja  ihmisten

saadessa tarpeekseen kulutushysteriasta.

Ihminen  joutuu  elämään  yksilöllisyyden,  yhteisöllisyyden  ja  erilaisuuden  jännitteessä  –

olemme  yksilöitä  ainoastaan  yhteisön  jäseninä  ja  yhteisön  jäseniä  aina  yksilöinä.  Yhteisön

omaavat arvot luovat maailman, joka on totta sen jäsenille. Yhteisö luo yksilön ja rakentaa tämän

identiteettiä antamalla tälle mahdollisuuden kokea samankaltaisuutta erilaisten yksilöiden kanssa.

(Tuomi  2005,  133–160.)  Maailmassa,  joka on  jakautunut  moniin  arvojärjestelmiin,  on  hyvä olla

turvasatamia,  yhteisöjä,  joiden  yhteisesti  hyväksytyt  säännöt  ja  kommunikoimalla  tuotetut

kuvitteelliset  merkitykset  luovat  tunnetta  turvallisuudesta.  Aihetta ovat  tutkineet  jo  1960luvulla

Berger  ja  Luckmann,  joiden  tiedonsosiologinen  teos  käsittelee  todellisuuden  luonnetta  ja  sen
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rakentumista  yksilölle sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden  yhteisön  jäsenten kanssa  (Berger

& Luckmann 1995).

Toiminnan  kautta  yksilö  ilmaisee  sen,  mikä  hänestä  tekee  ainutlaatuisen.  Puheiden  ja

tekojensa kautta ihmisestä tulee yksilö, hänestä tulee ihminen toiselle ihmiselle. Oleellista tässä on

aloitteellisuus;  sen,  mitä  yksilö  tekee,  tulisi  olla  aloitteellista,  sillä  toisten  jo  tekemien  asioiden

toistaminen  ei  ole  yksilöitymistä.  Samalla  kun  toinen  ihminen  hyväksyy  toisen,  antaa  hän  tälle

yksilöllisen  identiteetin.  Aloitteellisuus  voidaan  nähdä  juuri  luovuutena.  Tästä  aloitteiden

tekemisestä  ja  toiminnasta  syntyy  yhteisöllisyys,  ihmissuhteiden  verkko.  Yhteisöstä  tulee  täten

moninainen ja se pohjautuu ihmisten erilaisuuteen. (Hautamäki 2005, 37–40.)

Kuvataiteen  tunneilla  saa  antaa  muotoja  erilaisille  tunteille,  olkoon  tunne  pelko,  suru  tai

rakkaus.  Teoksen  kautta on  turvallista  käsitellä  vaikeita  ja  intiimejäkin  tunteita  juuri  sen  verran,

kuin  mitä  tekijä  itse  haluaa  paljastaa.  Teoksen  tekeminen  järjestää  paitsi  omia  tunteita,  niin  se

hahmottaa minuutta suhteessa ympäristöön ja muihin. (Laitinen 2006, 41.) Taiteen keinoin on mitä

mainiointa tutkia minuutta menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Jokainen taiteellinen

tuotos  paljastaa  jollakin  tapaa  ihmisen  persoonaa,  ja  tätä  kautta  päästään  käsiksi  niin  omaan

minuuteen  kuin  toisten  ymmärtämiseen,  erojen  ja  yhtäläisyyksien  havaitsemiseen  ja  dialogin

kautta  hyväksymiseen  (Strömberg  2006,  62).  Taiteen  avulla  saadaan  rakennettua  silta

todellisuuden  ja  kokemusten  välille,  opitaan  näkemään  erilaisia  tulkintoja  samasta  tilanteesta.

Vaikeasti  kerrottavat  tunteet  voidaan  kyetä  purkamaan,  kunhan  ilmapiiri  on  oikeanlainen  ja

vastaanottavainen.  Oppilaan  oman  harkinnan  varaan  saa  jäädä  se,  purkaako  hän  tuntemuksensa

sellaiseen  muotoon,  että  ne  ovat  muiden  tulkittavissa  vai  käyttääkö  hän  prosessia  pelkästään

purkamisväylänä  itselleen.  Tutustumalla  itseensä  ja  muihin  pintaa  syvemmältä  rakennetaan

kuitenkin  yhteisöllisyyden  tunnetta.  Keskustelemalla  kokemuksista  ja  tunteista  tuntemattomaksi

jääneet  ihmiset saavat  ikään kuin elämän  ja historian,  ja heihin alkaa suhtautua eri  tavalla, osana

omaa  elämänpiiriä.  Tunteita  näyttämällä  ja  toisen  tunteisiin  vastaamalla  yksilöt  muodostavat

yhteisön, jolla on yhteisiä kokemuksia ja tuntemuksia.

Taiteen,  oman  ympäristön  ja  eri  kulttuurin  fragmenttien  ymmärtäminen  persoonallisella

tavalla  mahdollistuu  juuri  kuvataiteessa.  Räsäsen  (2006,  20)  kehittämän  kokemuksellis

konstruktivistisen taideoppimisen mukaan “– – kuvataidekasvatus on itsen rakentamista siten, että

oman  ja  muiden  kulttuurien  ymmärtäminen  auttaa  rakentamaan  persoonallista  identiteettiä”.

Omien tulkintojen muodostamiselle annetaan tilaa, eikä valmiita malleja ole tarjolla. Samalla kun

opitaan  muista  kulttuureista  ja  ympäröivästä  omasta  kulttuurista,  opitaan  myös  itsestä  ja

rakennetaan tietoisesti omaa persoonaa. Taideopetusta ei voi tapahtua ilman, että siihen osallistuva

ei  joutuisi  pohtimaan  omaa  persoonaansa  ja  omaa  rooliansa  siinä  yhteisössä,  missä  tämä  elää.
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Varton (2006, 156) mukaan kuvataideopetuksen merkitys piilee sen kyvyssä  synnyttää tila,  jossa

ihminen  kokee  hallitsevansa  ja  omaavansa  valtaa  omaan  maailmaansa.  Taide  antaa  keinoja

käsitellä  maailmaa  ja  omia  tunteita,  se  auttaa  jäsentämään  omaa  ympäristöä  ja  lisää

yhteenkuuluvaisuudentunnetta omaan yhteisöön.

Taiteella on edellytykset parantaa yhteisöllisyyttä, jonka paluuta on viime aikoina ennakoitu.

Taideaineiden  oppitunnit  mahdollistavat  oppilaiden  vuorovaikutteisen  työskentelyn  ja  niiden

aikana  voidaan  kokea  yhteisiä  taideelämyksiä  (Laitinen  2006,  43).  Yhteismusisointi,

performanssit,  ympäristötaide  ja  yhteisötaide  ovat  esimerkkejä  taiteenlajeista,  joilla  voidaan

voimistaa  yhteenkuuluvaisuutta yhteisöön. Yksilö voi kokea olevansa osa  yhteisöä, panoksenaan

oma  persoonansa.  Taiteen  keinoin  annetaan  se  välys,  jonka  puitteissa  jokainen  saa  toimia  ja

ilmentää persoonaansa haluamallaan tavalla. On sallittua olla erilainen, sillä yhteisö toimii silloin,

kun  ihmisten  vahvuudet  sijoittuvat  eri  osaalueille.  Peruskoulussa  on  mahdollisuus  edistää

yhteisöllisyyttä  taito  ja  taideaineiden avulla astumalla ulos niiden perinteisistä  tavoista  toteuttaa

määriteltyjä sisältöjä. Liikunnassa on toki aina pelattu joukkuepelejä, musiikissa soitettu ja laulettu

yhdessä, mutta käsitöiden ja kuvataiteen kohdalla tämä mahdollisuus yhteisöllisyyteen on pääosin

jätetty  kouluissamme  huomioimatta  ja  hyödyntämättä.  Kummassakin  oppiaineessa  olisi

edellytyksiä toteuttaa yhteisöllisiä ja osallistavia projekteja, joissa jokainen saisi tuoda oman, yhtä

arvokkaan, panoksensa yhteiseen  toimintaan. Tällöin päästäisiin  hyödyntämään myös oppiaineen

sisällä  erilaisia  taitoeroja,  kukin  voisi  toimia  vahvaksi  kokemallaan  saralla  ja  sitä  saada  lisää

itseluottamusta tehdä myös uusia asioita.

4.7  Luovuus, mielikuvitus ja lahjakkuus

Voisi  kuvitella,  että  innovaation  nimeen  vannova  aikakausi  ja  NokiaSuomi  riittäisivät  takeeksi

sille,  että koulutuspolitiikassa huomioidaan voimakkaammin  taito  ja  taideaineet.  Jos ei  niinkään

edes  kyseisten  oppiaineiden  inhimillisten  piirteiden  vuoksi  vaan  hyötynäkökulmasta.  Suomen

vientiteollisuus  nojaa  vahvasti  innovaatioteknologiaan,  joka  kaipaa  luovaa  työvoimaa.

Kansantalouden  näkökulmasta  pienellä  maalla  ei  ole  varaa  menettää  yhtään  lahjakkuutta

maailmassa,  jossa  vientipääomana  on  korkeatasoinen  osaaminen.  Vaarasen  (2005,  130)  mukaan

luovuus  kuuluu  tulevaisuuden  tärkeimpiin  kilpailuvaltteihin,  jota  ylläpidetään  yhteisössä

arvostamalla tekemiseen innostamista, yksilön arvostusta ja kyseenalaistamisen taitoa. Luovuus on

kykyä  yhdistellä  asioita  ja  merkityksiä  uusilla  ja  ennen  kokemattomilla  tavoilla.  Luovuus

humanistisesta  näkökulmasta  tarkastellen  on  tervettä  ja  ennakkoluulotonta  itsensä  toteuttamista,

joka ilmenee avoimessa ilmapiirissä ja ammentaa intuitionsa kokemuksista (Uusikylä 1999, 31.)
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Suomalaisten lasten koulussa viihtyminen on huonolla tasolla (Uusikylä 2005, 24). Osaltaan

tämä saattaa johtua siitä, että koulussa toteutetaan kaavamaisesti asioita, ja oppilaiden oma ääni ei

pääse  kuuluviin.  Yksi  keino  parantaa  kouluviihtyvyyttä  on  lisätä  taito  ja  taideaineita,  joissa

oppilaat  kykenevät  osaltaan  vaikuttamaan  käsiteltävään  aiheeseen  ja  pääsevät  luovalla  tavalla

toteuttamaan  itseään.  Salmisen  (2005,  194)  mukaan  luovaa  itseilmaisua  lisäämällä  lisätään

divergenttia  ajattelua,  joka  merkitsee  pakon  poissaoloa  ja  valmiin  teorian  sekä  tietämisen

vastapainoa. Taito  ja  taideaineiden oppitunti  saattaa olla pelastus oppilaalle,  joka ei koe  itseään

erityisen  älykkääksi,  sillä  on  todettu,  että  älykkyys  ja  luovuus  ovat  suhteellisen  riippumattomia

toisistaan (Uusikylä 2002, 47). Oppilas,  joka on  vaalinut  luovuuttaan  ja kykenee  luomaan uutta,

saattaa osoittautua  luovuutta  vaativilla  oppitunneilla  luokan  älykköä  etevämmäksi  sillä,  että  hän

uskaltaa  turvautua  luovuuteensa  ja  olla  sulkematta  mitään  ratkaisuja kaavamaisesti  pois.  Tällöin

myös heikommalla oppilaalla on tilaisuus loistaa ja kokea onnistumisen hetkiä.

Mielikuvituksen  ajatellaan  olevan  jotain,  joka  on  ensisijaisesti  lasten  ominaisuus.  Aikuiset

varsinkin sanovat usein, että heillä ei ole mielikuvitusta,  ja  se koetaankin  joksikin tarpeettomaksi

ominaisuudeksi,  jolla  ei  ole  käytännön  elämän  kanssa  mitään  merkitystä.  Jo  antiikin  filosofit

tunnustivat ”fantasian sielullisena ilmiönä” ja mielikuvituksen asema on vaihdellut kautta historian

aina  synnistä  ja  mielikuvituksen  ehkäisemisestä  mielikuvituksen  puoltamiseen  ja  vaalimiseen

(Hollo 1932 I, 11 13). Mielikuvitus on kuitenkin sekä lapsen että aikuisen älyllistä toimintaa, jota

harjoittamalla  saadaan  aikaiseksi  uusia  ideoita  ja  jolla  voidaan  koetella  mahdollisia  uusia

todellisuuksia (Salminen 2005, 218). Mielikuvituksen avulla ihminen voi luoda uutta yhdistämällä

todellisia  asioita  uudenlaisella  tavalla  ja  liikkuen  ajatuksissaan  eteenpäin  assosioiden  mielensä

sisältöä ennalta arvaamattomalla tavalla.

Ihmisen ajattelutoiminta jakautuu faktoihin perustuvaksi ajatteluksi ja mielikuvittelemiseksi,

joka  muuntelee  mielikuvia  ja  rakentaa  uusia  odottamattomia  yhdistelmiä  olemassa  olevasta

todellisuudesta.  Mielikuvitus  toimii  parhaiten  silloin,  kun  pohdittavat  asiat  eivät  ole  valmiiksi

viitoitettuja  eli  ajattelua  ei  ole  ennalta  ohjattu  tiettyyn  suuntaan.  Tällöin  voi  mieli  toimia

intuitiivisesti, harpata faktojen ylitse ja luoda uutta. (Salminen 2005, 227–228.) Oppilaille voidaan

siis antaa  lupa  ja  mahdollisuus  löytää uutta  ja  käyttää  mielikuvitustaan, opettajan ei  tarvitse olla

jatkuvasti ohjaamassa ja antamassa valmiita vastauksia. Vain mielikuvittelemalla ja haaveilemalla

voidaan  rakentaa  unelmia,  joiden  saavuttamiseksi  ponnisteleminen  voi  viedä  ihmistä  eteenpäin.

Taito  ja  taideaineiden  mahdollistama  mielikuvituksen  rikastuttaminen  ei  kuitenkaan  ole

vastakohta  tiedolliselle  älykkyydelle,  sillä  mielikuvituksen  kasvu  edellyttää  kokemusten

karttumista ja henkisten kykyjen kasvua, jotta mielikuvia kyettäisiin yhdistelemään uusin tavoin ja

lisäksi vielä käsittämään nämä mahdolliset todellisuuden muutokset (Salminen 2005, 232). Taito
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ja taideainetunneilla oppilas siis tarvitsee mielikuvitusta jo siinä, että hän kykenisi suunnittelemaan

toimintaansa  ja  kuvittelemaan  sen  lopputuloksen,  olkoon  se  sitten  urheilullinen,  taidollinen  tai

taiteellinen suoritus.

Mielikuvituksen  monien  muotojen  ohella  myös  lahjakkuus  ilmenee  varsin  erilaisissa

muodoissa.  Koulussa  lahjakkuudet  ovat  eriarvoisessa  asemassa,  jonka  aiheuttaa  eri  oppiaineiden

erilainen  asema  koulussa.  Lahjakkuutta  on  määritelty  lukemattomilla  tavoilla.  Uusikylä  (2003,

204) määrittelee sen muun muassa ”– – yksilön biopsykologiseksi potentiaaliksi, jonka avulla hän

käsittelee  informaatiota”.  Tuloksena  on  sekä  yksilön  oma  mielihyvä  että  mahdollisesti  muiden

arvostama  lopputulos.  Koska  matematiikalla  ja  kielillä  on  suurempi  välinearvo

yhteiskunnassamme  jatkoopintoja  ja  työelämää  ajatellen,  on  niiden  kohdalla  myös  suurempi

sosiaalinen  paine  muodostaa  erilaisia  lahjakkaiden  linjoja.  (Itälä  1995,  54–55.)  Länsimaiselle

kulttuurille ominainen loogismatemaattisten kykyjen ja kielellisen älykkyyden painottaminen sekä

näihin  taitoihin  perustuvien  kaavamaisten  oppimistapojen  suosiminen  aiheuttaa  yksipuolisuutta

lahjakkuuden määrittelyssä. Tällainen yksipuolisuus kasvattaa vaihtoehtokoulujen suosiota, niistä

etsitään vaihtoehtoja perinteiselle koululle. (emt. 12.) Mikäli kouluissa kuitenkin ryhdytään liikaa

seulomaan ketkä todella ovat lahjakkaita, saattaa tärkein, eli erilaisten lahjojen kehittäminen, jäädä

takaalalle.

Moninaisten lahjojen kehittämiseen ei ole mitään kaavamaista ratkaisua, mutta ratkaisua olisi

hyvä  etsiä  koulujen  työtapoja  kehittämällä  ja  monipuolistamalla.  Lisäksi  valinnaisuuden  rohkea

lisääminen  peruskoulussa  ja  lukiossa  saattaisi  olla  ratkaisu  eri  lahjakkuuksien  tukemiseen.  (Itälä

1995,  56.)  Itälän  (1995,  15)  mukaan  koulun  tärkein  tehtävä  on  auttaa  nuorta  löytämään

kutsumuksensa  ja  tukea  häntä  sen  toteuttamisessa.  Mikäli  koulussa  kuitenkin  keskitytään

yksipuolisesti  oppilaiden  matemaattisten  ja  kielellisten  taitojen  lisäämiseen,  eivät  koulutuksen

velvollisuudet ja mahdollisuudet pääse täysipainoisesti toteutumaan. Tällöin voidaan myös todeta,

että koulun sosiaalistamistehtävä on epäonnistunut. Taito ja taideaineiden tunneilla voidaan antaa

oppilaille mahdollisuus kokeilla erilaisia toimintatapoja, sillä niissä voidaan tehdä asioita kullekin

oppilaalle soveltuvalla tavalla. Painottamalla prosessia produktia enemmän annetaan mahdollisuus

kullekin  oppilaalle  valita  oma  tiensä  ja  kokeilla  erilaisten  toimintatapojen  soveltuvuutta  omien

lahjakkuuksien mahdollisimman hyvään hyödyntämiseen.
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5 TUTKIMUKSEN KULKU

5.1  Yleistä tutkimuksesta

Tutkimus koostuu kahdesta tutkimuskysymyksestä. Tutkimuksen alkuvaiheessa, ennen empiirisen

osuuden  suorittamista,  koottiin  tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys,  jonka  pohjalta  pyrittiin

vastaamaan  toiseen  tutkimuskysymyksistä.  Tässä  aiemmassa  osassa  tutkimusta  tarkasteltiin,

ovatko  taito  ja  taideaineiden  tuntimäärät  mahdollisesti  muuttuneet  eri  opetussuunnitelmissa.

Tutkimuksen  empiirisen  osion  tarkoituksena  oli  puolestaan  selvittää  oppilaiden  suhtautumista

taito  ja  taideaineisiin.  Tätä  tutkittiin  puolistrukturoidun  lomakehaastattelun  avulla  kolmessa

hämeenlinnalaisessa  koulussa.  Lomakehaastatteluaineistoa  tarkasteltiin  laadullisen  tutkimuksen

menetelmin,  fenomenografista  lähestymistapaa  käyttäen,  ja  tuloksia  peilattiin  teoreettiseen

viitekehykseen.

5.1.1  Fenomenografia

Tutkimus  toteutettiin  laadullisena.  Laadullinen  tutkimusmenetelmä  valittiin  siksi,  että

tarkoituksena  oli  tarkastella  ja  ymmärtää  tiettyä  ilmiötä,  eli  taito  ja  taideaineiden  merkitystä  ja

tarkoitusta  oppilaiden  näkökulmasta.  Kvantitatiivinen  tutkimusmenetelmä  ei  olisi  soveltunut

tutkimuskysymysten  selvittämiseen,  koska  tavoitteena  ei  ollut  määrällisesti  mitata  taito  ja

taideaineiden  suosiota oppilaiden  keskuudessa,  vaan  pikemminkin  ymmärtää  ilmiön  luonnetta  ja

selvittää taito ja taideaineiden yksilötason merkityksiä. Lisäksi tahdottiin tarkastella, ovatko taito

ja  taideaineiden  tuntimäärät  vähentyneet  peruskoulun  opetussuunnitelmissa,  ja  mitä  taito  ja

taideaineiden  tuntimäärät  kertovat  niiden  asemasta  perusopetuksessa  ja  koulutuspoliittisessa

päätöksenteossa.  Laadullisen  tutkimuksen  kentästä  puolestaan  valittiin  fenomenografinen

lähestymistapa, koska sen avulla katsottiin parhaiten voitavan tutkia oppilaiden näkemyksiä taito

ja taideaineiden henkilökohtaisesta merkityksestä.

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ilmaisee jonkin asian laatua ja merkityksiä (Hirsjärvi,

Remes  &  Sajavaara  2005,  151).  Laadullisessa  tutkimuksessa  pyritään  todellisen  elämän

kuvaamiseen  eli  tutkittava  asia  tai  ilmiö  halutaan  ymmärtää  kokonaisvaltaisesti  (emt.  152).
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Laadullisessa tutkimuksessa voidaan paremmin säilyttää tutkittavien oma ääni kuin määrällisessä

tutkimuksessa,  jossa  tutkija  muokkaa  tutkimuksen  tulokset  numeeriseen,  kliinisenkin  oloiseen

muotoon  (Hitchcock  &  Hughes  1995,  26).  Laadullisessa  tutkimuksessa  pystytään  käyttämään

ilmiötä  kuvaavia  termejä,  eikä  kokemus  muutu  vain  asiaa  todentavaksi  numeroksi.  Toisin  kuin

kvantitatiivisessa  eli  määrällisessä  tutkimuksessa,  laadullisessa  tutkimuksessa  ei  tarvitse  olla

hypoteesia eli oletusta, jota koetellaan. Laadullisen tutkimuksen tutkimuskysymykset tai –tehtävät

saattavat jopa muuttua tutkimuksen teon edetessä. (Eskola & Suoranta 1998, 19–20.)

Fenomenografia on  laadullisen  tutkimuksen  lähestymistapa,  jossa  tarkastellaan analysoiden

ja  kuvaillen  ihmisten  erilaisia  käsityksiä  ilmiöistä  (Huusko  &  Paloniemi  2006,  163).  Sana

fenomenografia  tarkoittaa  ilmiön kuvaamista  tai  siitä kirjoittamista  (Metsämuuronen 2003, 174).

Fenomenografiassa lähdetään siitä perusajatuksesta, että ihminen rakentaa kokemusten ja ajattelun

perusteella  käsityksiä  ilmiöistä  (Ahonen  1994,  116–117).  Näin  ollen  eri  ihmisten  käsitykset

samasta  ilmiöstä poikkeavat toisistaan muun muassa iästä, sukupuolesta tai sosiaalisesta asemasta

riippuen  (Metsämuuronen  2003,  174).  Mahdollista  on,  että  yksilön  käsitys  voi  myös  muuttua,

jonka perusteella voidaan todeta, että käsityksellä on dynaaminen luonne (Ahonen 1994, 117).

Fenomenografinen  tutkimus  etenee  pääpiirteittäin  siten,  että  aluksi  tutkijan  mielenkiinto

kiinnittyy  ilmiöön,  josta  esiintyy  erilaisia  käsityksiä.  Tutkija  perehtyy  tutkimuksen  kohteena

olevaan  ilmiöön  tai  käsitteeseen  esimerkiksi  kirjallisuuden  avulla,  ja  jäsentää  itselleen  käsitteen

tärkeimmät  näkökohdat.  Seuraavaksi  tutkija  kerää  tutkittavasta  ilmiöstä  empiirisen  aineiston

esimerkiksi  haastattelemalla  henkilöitä,  joilla  on  erilaisia  käsityksiä  tutkittavasta  ilmiöstä.

Empiirinen aineisto puretaan luokittelemalla erilaiset käsitykset merkitysten perusteella. Alustavan

luokittelun jälkeen suoritetaan vielä jako ylemmän tason merkitysluokiksi. (Ahonen 1994, 115.)

Fenomenografiassa  tutkimuksen  kohdejoukko  on  usein  pieni,  vain  muutama  kymmentä

osallistujaa. Näin ollen fenomenografisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole muodostaa tutkittavasta

ilmiöstä  tilastollista  yleistettävyyttä,  vaan  sen  avulla  pyritään  yhdessä  teoreettisen  viitekehyksen

kanssa selittämään käsityksiä. (Ahonen 1994, 152.)

Teorian  merkitys  fenomenografiassa  on  tukea  sekä  haastattelukysymysten  laatimista  että

aineiston purkua. Ilman teoreettista perehtymistä tutkittavaan aiheeseen on kysymysten laatiminen

hankalaa  ja  aineiston  analyysi  jää  helposti  pelkäksi  sitaattien  kokoelmaksi  (Ahonen  1994,  123).

Teorialla  on  tärkeä  merkitys  myös  tutkimustulosten  tulkinnassa.  Mitä  parempi  teoriapohja

tutkijalla on tutkimusaiheesta, sitä objektiivisemmin hän kykenee käsittelemään tutkittavilta saatua

informaatiota, vaikka tietty subjektiivisuus tulkinnassa säilyy aina. (Ahonen 1994, 124.)
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5.2  Tutkimuskysymykset ja kohdejoukko

Tutkimuksen  empiirisessä  osiossa  haluttiin  selvittää  peruskoululaisten  suhtautumista  taito  ja

taideaineisiin. Lisäksi haluttiin tutkia, kokevatko oppilaat koulussa opetettavat taito ja taideaineet

hyödyllisiksi oppiaineiksi. Tutkimus koostui kahdesta tutkimuskysymyksestä.

1. Mitä  taito  ja  taideaineista  sanotaan  peruskoulun  opetussuunnitelmissa  ja  voiko

niiden asemaa tarkastella opetussuunnitelmien tuntijakojen pohjalta?

2. Miten peruskoulun oppilaat suhtautuvat taito ja taideaineisiin ja mitä ne oppilaille

merkitsevät?

Tutkimuksessa  käytettiin  harkinnanvaraista  otantaa. Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  tutkimukseen

valittiin henkilöitä,  joiden uskottiin parhaiten edustavan tutkittavaa  ilmiötä.  (SaaranenKauppinen

& Puusniekka 2006). Tutkimuksen kohdejoukkoa valittaessa on tutkijan pohdittava, kuinka paljon

aineistoa  on  riittävästi.  Opinnäytetyötä  tehtäessä  aineiston  koko  määräytyy  muun  muassa

käytettävissä  olevien  tutkimusresurssien  mukaan.  Näin ollen  opinnäytetyössä  tutkimuksen  kulun

kannalta merkittävämpää onkin aineistosta tehtyjen tulkintojen laatu, ei niinkään aineiston määrä.

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 87.)

Tähän  tutkimukseen  osallistui  yhteensä  59  oppilasta:  20  kolmasluokkalaista,  23

kuudesluokkalaista  ja  16  yhdeksäsluokkalaista  oppilasta.  Tutkimukseen  haluttiin  vastaukset

peruskoulun  eriikäisiltä  oppilailta.  Todettiin,  että  1–2  –luokkalaiset  oppilaat  ovat  liian  pieniä

analysoimaan  taito  ja  taideaineiden  merkityksiä  puolistrukturoidun  lomakehaastattelun  avulla,

joten kolmannen luokan oppilaat olivat nuorimpia tutkimukseen osallistuneita. Kuudesluokkalaiset

taas  edustivat  alakoulun  vanhimpia  tutkimukseen  osallistuneita.  Yhdeksäsluokkalaiset  sen  sijaan

ovat  jo  peruskoulun  loppuvaiheessa,  joten  heidän  näkemyksissään  uskottiin  peilautuvan

kokemukset  koko  peruskoulun  ajalta.  Mikään  tutkimukseen  osallistuva  luokka  ei  ollut  taito  tai

taideainepainotteinen.  Yhdeksäsluokkalaiset  olivat  valinneet  kuvataiteen  valinnaisaineeksi,  mikä

tarkoittaa sitä, että heillä on ollut koko yläkoulun ajan kaksi viikkotuntia kuvataidetta. Katsottiin,

että  tämä  ei  vaikuta  tutkimuksen  kulkuun  merkittävästi,  sillä  luokka  ei  kuitenkaan  ollut

kuvataideluokka.  Todettiin,  että  olisi  ollut  lähes  mahdotonta  löytää  luokkaa,  jonka  yhdelläkään

oppilaalla ei olisi ollut jotakin taito ja taideainetta valinnaisaineena. Todettiin myös, että taito tai

taideainetta  valinnaisena  oppiaineena  opiskeleva  oppilas  saattaa  omata  valmiuksia  pohtia

syvemmin taito ja taideaineisiin liittyviä kysymyksiä.
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5.3  Aineiston hankinta

Tutkimusaineisto  kerättiin  puolistrukturoidun  lomakehaastattelun  avulla.  Puolistrukturoidussa

lomakehaastattelussa  kaikilta  tutkimukseen  osallistuvilta  kysytään  samat  kysymykset.  Tällöin  ei

käytetä  valmiita  vastausvaihtoehtoja,  vaan  haastateltavan  annetaan  vastata  omin  sanoin

kysymyksiin.  (Eskola  &  Suoranta  1998,  87.)  Lomakehaastattelun  eduksi  voidaan  katsoa  se,  että

tutkija  ei  läsnäolollaan  vaikuta  tutkittaviin  ja  heidän  vastauksiinsa.  Perinteisessä  haastattelussa

tutkija  voi  tahtomattaan  esimerkiksi  ilmeillään,  eleillään  tai  sanavalinnoillaan  vaikuttaa

haastateltavien  vastauksiin  (Valli 2001, 101.) Haastattelukysymykset ovat perustana  tutkimuksen

onnistumiselle, joten niiden muotoilemisessa ja valitsemisessa kannattaa olla erityisen huolellinen.

Mikäli  haastattelukysymykset  eivät  ole  yksiselitteisiä,  voivat  myös  niihin  saadut  vastaukset  olla

monitulkintaisia.  (emt.  100.)  Lisäksi  jokaisen  kysymyksen  olemassaololle  on  oltava  tutkittavan

ilmiön,  eli  tutkimuksen  viitekehyksen,  kannalta  tarkoituksenmukainen  perustelu  (Tuomi  &

Sarajärvi  2002,  77).  Puolistrukturoitu  kyselylomake  sopi  tähän  tutkimukseen  paremmin  kuin

esimerkiksi  havainnointi,  koska  tutkimuksen  empiirisen  osion  tutkimusongelma  oli  selkeästi

jäsennelty  ja  formaalein kysymyksin  selvitettävissä  oleva  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  73).  Mikäli

tutkimusongelma  olisi  ollut  vapaampi  ja  jäsentelemättömämpi,  olisi  havainnointi  ollut

varteenotettava vaihtoehto, sillä  sen avulla olisi  tutkimusjoukosta saattanut nousta esiin yllättäviä

tietoja.

Oppilaiden  koteihin  lähetettiin  tiedote  ja  vanhemman  allekirjoituksella  vahvistettava

suostumus,  mikäli  luokan  opettaja  katsoi  tiedotteen  tarpeelliseksi.  Puolistrukturoitu

lomakehaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi  siksi, että perinteinen haastattelu olisi  saattanut

olla  liian  jännittävä tilanne peruskoulun oppilaille,  jolloin tilanteen  jännittävä  luonne olisi voinut

vaikuttaa oppilaiden vastauksiin. Puolistrukturoidun lomakehaastattelun eduksi katsottiin myös se,

että oppilaalle jää tällöin aikaa pohtia vastauksiaan rauhassa ilman tunnetta, että haastattelijalla on

kiire  saada  vastaus.  Lomake  koostui  neljästä  kysymyksestä,  joihin  oppilaat  saivat  vastata

kirjoittamalla oman mielipiteensä. Haastattelukysymykset muotoiltiin siten, että niihin ei pystynyt

vastaamaan  pelkästään  kyllä  tai  ei.  Kysymykset  käytiin  aluksi  tutkittavien  kanssa  läpi

väärinymmärrysten välttämiseksi. Tiedonkeruu tehtiin loka ja marraskuun vaihteessa peruskoulun

kolmannella, kuudennella ja yhdeksännellä vuosiluokalla Hämeenlinnassa.
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5.4  Aineiston analyysi

Empiirisen  aineiston  analyysiin  käytettiin  sisällönanalyysia.  Sisällönanalyysi  on  laadullisen

tutkimuksen menettelytapa, jonka avulla aineistoa voidaan luokitella ja analysoida systemaattisesti

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Sisällönanalyysilla pyritään kuvaamaan aineistoa sanallisesti, sen

sijaan,  että  päämääränä  olisi  aineiston  kvantifioiminen  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  107–108).

Fenomenografisessa  tutkimuksessa  kerätty  aineisto  kategorisoidaan  sen  mukaan,  mikä  on

tutkimuksen  kannalta  teoreettisesti  merkitsevää.  Teoreettinen  viitekehys  siis  johdattaa  tutkijaa

merkityskategorioiden  muodostamisessa  ja  auttaa  tutkijaa  hänen  pohtiessaan,  mitkä  käsitykset

kuuluvat  saman  kategorian  alle.  Kvalitatiivisessa  tutkimuksessa,  toisin  kuin  kvantitatiivisessa,

ollaan  kiinnostuneita  myös  käsityksistä,  joita  ei  määrällisesti  ole  montaa.  Teoria  ohjaa  tutkijaa

siinä päätöksenteossa, jota hän joutuu tekemään kategorioita luokiteltaessa ja tutkimuksen kannalta

oleellisen tiedon esille tuomisessa. (Ahonen 1994, 127.)

Kerättyyn aineistoon tutustuttiin aluksi  lukemalla sitä useaan otteeseen  läpi. Tämän  jälkeen

havaittiin, että aineiston vastaukset ovat hyvin samantyylisiä, jonka perusteella aineistoa lähdettiin

analysoimaan  ja  luokittelemaan  kysymys  kerrallaan.  Aineistoa  tarkasteltiin  teoreettisen

viitekehyksen pohjalta tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin keskittyen (Alasuutari 1994, 30–

31).  Saman  kysymyksen  vastaukset  koottiin  aina  yhteen  ja  niistä  etsittiin  toistuvia  teemoja.

Jokaisen  neljän  kysymyksen  kohdalla  oppilaiden  vastauksista  muodostui  selviä  kategorioita,  ja

sama teema saattoi esiintyä eri kysymyksiin kirjoitetuissa vastauksissa.

Ensimmäisen kysymyksen Mikä mielestäsi tekee taito ja taideaineista mukavia oppiaineita

koulussa?  vastaukset  jakaantuivat  viiteen  ryhmään.  Vastaukset  eivät  olleet  identtisiä,  mutta  ne

pystyttiin  luokittelemaan  saman  kategorian  alle.  Nämä  kategoriat  olivat  tekeminen,

yhdessäolo/vapaus,  helppous,  hauskuus  ja  luovuus.  Osa  vastaajista  kertoi  taito  ja

taideainetunneilla  juuri  tekemisen olevan  mukavaa.  Oppilaat  pitivät  näillä  tunneilla  opeteltavista

lajitaidoista  esimerkiksi  laulamisesta,  piirtämisestä,  liikkumisesta  ja  uusien  taitojen  oppimisesta.

Yhdessäolo  ja  oppitunneilla  koettu  vapaus  olivat  osan  oppilaiden  mielestä  taito  ja  taideaineissa

mukavaa.  Tunneilla  sai  muun  muassa  istua  kaverin  kanssa  yhdessä  ja  sai  toimia  vapaammin  ja

rennommin.  Toisin  sanoen  oppitunnin  rytmi  koettiin  vaihteluksi  lukuaineisiin  nähden.  Helppous

koettiin  taito  ja  taideaineiden  hyviksi  puoliksi,  koska  niistä  ei  yleensä  tule  läksyjä  eikä  ole

kokeita.  Lisäksi  ne  keventävät  koulupäivää.  Osa  oppilaista  ilmoitti  yksikertaisesti  taito  ja

taideaineiden olevan kivoja oppiaineita. Osan  mielestä nämä oppiaineet  tekee mukaviksi se, että

niissä saa toteuttaa itseään, käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan.
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Toinen kysymys Millaisia hyödyllisiä asioita opit taito ja taideaineissa? luokiteltiin kahteen

eri kategoriaan. Iso osa oppilaista ilmoitti erilaisia lajitaitoja, joita tunneilla opitaan, mutta osa koki

taito  ja  taideainetuntien  olevan  hyödyllisiä  erilaisten  sosiaalisten  ja  yksilöllisten  psyykkisten

taitojen  kehittymisen  kannalta.  Oppilaat  kokivat  esimerkiksi  oppivansa  erilaisia  yhteistyötaitoja

sekä muitakin kuin verbaalisia itseilmaisun keinoja.

Kolmannessa  kysymyksessä  oppilaita  pyydettiin  vastaamaan  kysymykseen Miksi  sinun

mielestäsi  koulussa  opetetaan  taito  ja  taideaineita?  Tämän  kysymyksen  osalta  oppilaiden

vastaukset  jakaantuivat  viiteen  kategoriaan:  lajitaidot,  tulevaisuus/ammatinvalinta,

keveys/vaihtelu,  hyödyllisyys/harrastaminen  ja  luovuus/kädentaidot.  Osan  oppilaiden  mielestä

taito  ja  taideaineita  opetetaan  koulussa  siksi,  että  opittaisiin  uusia  ja  erilaisia  asioita  sekä

tekemään itse. Lisäksi arvostettiin eri lajitaitojen oppimista – laulamista, piirtämistä ja liikkumista.

Osa  oppilaista  koki  taito  ja  taideainetuntien  tuovan  vaihtelua  koulupäiviin  sekä  tekevän

koulunkäynnistä mukavaa. Oppilaat katsoivat myös tärkeäksi, että taito  ja taideaineita opetetaan

koulussa,  koska  ne  sivistävät  ja  voivat  olla  hyödyksi  tulevaisuuden  ammatin  kannalta.  Osa

oppilaista  ilmoitti  taito  ja  taideaineiden  olevan  osana  koulun  opetussuunnitelmaa  siksi,  että  ne

ovat  hyödyllisiä  ja  yhtä  tärkeitä  kuin  lukuaineet.  Lisäksi  ne  ovat  oppilaiden  mukaan  hyviä

harrastuksia, joten on hyvä, että niitä on myös koulussa. Osan vastaukset kategorisoitiin luovuuden

ja  kädentaitojen  alle.  Näissä  vastauksissa  painotettiin  luovuuden  merkitystä  ja  itseilmaisua  sekä

sitä, että päästiin käytännössä tekemään asioita.

Neljäs  kysymys  oli Oletko  oppinut  luokkakavereistasi  taito  ja  taideainetunneilla  asioita,

joita  et  ole  muilla  oppitunneilla  huomannut?  Oppilaita  pyydettiin  myös  kertomaan  esimerkki

tällaisesta  tilanteesta. Kysymys osoittautui haastavaksi  ja  tämän kohdalla moni  jättikin kokonaan

vastaamatta.  Vastauksista  muodostui  kaksi  selvää  kategoriaa:  muista  oppitunneista  poikkeava

käytös  sekä  taito  ja  taideainetunneilla  esiin  tuleva  osaaminen.  Vastauksista  ilmeni,  että  jotkut

oppilaat ovat rohkeampia taito  ja taideainetunneilla. Osa oppilaista kertoi  tutustuneensa taito  ja

taideainetunneilla oppilaisiin,  joiden kanssa ei  tavallisesti  juttelisi. Taito  ja taideainetunneilla oli

myös  joistakin  luokkakavereista  tullut  esille  sellaisia  piirteitä  tai  taitoja,  joita  ei  muilla  tunneilla

oltu huomattu. Lisäksi oli  muutama vastaus,  jotka eivät  menneet  yllä mainittuihin kategorioihin,

mutta  joista  ei  myöskään  muodostunut  omaa  kategoriaa.  Näissä  vastauksissa  keskityttiin

huolellisuuteen, keskittymiseen sekä siihen, että taito ja taideainetunneilla ”ei tarvitse olla nopea.”

Yhdessä  vastauksessa  keskityttiin  esimerkin  antamiseen,  kun  oppilas  kertoi  saaneensa  liikunnan

oppitunneilla kipinän omaan urheiluharrastukseen.

Aineistoa  analysoitaessa  havaittiin,  että  eri  kysymyksistä  nousi  samoja  teemoja,  joiden

pohjalta  aineisto  järjesteltiin  uudestaan.  Nämä  teemat  mukailivat  perusopetuksen
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opetussuunnitelmissa  mainittuja  koulutukselle  asetettuja  oppiainekohtaisia  tehtäviä  ja  tavoitteita.

Vastaukset  jaettiin nyt kuuteen teemaan: luovuus,  lajitaidot,  tulevaisuus, vaihtelu, harrastaminen

ja  erilaiset  vahvuudet. Analyysissa  aineistosta  nousi  esiin  kuusi  teemaa,  joiden  pohjalta

tarkastelemme  aineistoa  ja  peilaamme  sitä  kirjoittamaamme  teoriaan  sekä  pääasiallisesti Miten

peruskoulun  oppilaat  suhtautuvat  taito  ja  taideaineisiin  ja  mitä  ne  oppilaille  merkitsevät?  –

tutkimuskysymykseemme.



63

6 TULOKSET

6.1  Aineistosta nousseet teemat

Tässä  luvussa  tarkastellaan  aineiston  analyysin  tuloksena  aineistosta  esiin  nousseita  teemoja  ja

peilataan  niitä  teoreettiseen  viitekehykseen.  Lisäksi  eri  teemojen  kohdalla  annetaan  esimerkkejä

oppilaiden  vastauksista,  sillä  tutkimuksessa  haluttiin  saada  myös  lasten  ja  nuorten  oma  ääni

kuuluviin.

6.1.1  Luovuus

Kaikissa  perusopetuksen  opetussuunnitelmissa  yksi  opetuksen  tavoitteista  on  luovuuden

kehittäminen.  Jo  ensimmäisessä  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  vuodelta  1970  puhutaan

muun muassa musiikin kohdalla opetuksen tavoitteesta ”tarjota oppilaille mahdollisuudet musiikin

keinoin  tapahtuvaan vapaaseen  luovaan  ilmaisuun” (POPS 1970  II, 274). Tällä  hetkellä käytössä

olevan POPS:n mukaan kuvataiteen yhtenä tehtävänä on puolestaan mielikuvituksen käyttäminen

ja  kehittäminen  (POPS  2004).  Luovuussana  toistui  myös  kyselyyn  vastanneiden  oppilaiden

vastauksissa. Monen oppilaan  mukaan  taito  ja  taideaineet ovat niitä oppiaineita koulussa,  joissa

saa käyttää  luovuutta, mielikuvitusta sekä toteuttaa  itseään. Oppilaat kokivat mukavaksi  sen, että

asiat saa tehdä omalla tavalla ja sen, kun toimiessa saa toteuttaa itseään ja omia ajatuksiaan. Taito

ja  taideainetunneilla  oppilaat  kokivat  saavansa  käyttää  mielikuvitustaan  ja  myös  tilaisuuden

kehittää sitä.

Lapsien pitää myös osata toteuttaa itseään. Kaiken ei  tarvitse olla niin vakavaa.
Taito ja taideainetunneilla oppilas saa ilmaista itseään. (6.luokkalainen)

Taito  ja  taideaineissa  oppii  luovaksi  ja  oman  mielipiteen  omaavaksi.  (6.
luokkalainen)

Luovuutta edistävän ilmapiirin luominen koulumaailmassa ei ole yksinkertainen tehtävä. Kiireinen

ja  kontrolloiva  ilmapiiri,  joka  odottaa  konkreettisia  tuloksia,  on  omiaan  lannistamaan  luovan

mielen.  Kouluissa  odotetaan  helposti,  että  kaikki  asiat  toteutetaan  normatiivisesti  saman  kaavan
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mukaan.  Tämä  sotii  luovuuden  periaatteita  vastaan,  sillä  luovuus  syntyy  yleensä  kaavoista

poikkeamalla,  säännönmukaisuuksia  rikkomalla  ja  osaamalla  löytää  ratkaisu  kaaoksen  keskeltä.

Lisäksi  ajatuksille  tulee  antaa  aikaa  kypsyä  rauhassa.  (Uusikylä  2005,  29–30.)  Myös

perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteissa  on  mainittu  stereotyyppisistä  kaavoista

irtautuminen  taito  ja  taideaineiden  avulla  (ks.  esim.  POPS  1985,  201).  Divergenttiä  eli  luovaa

ajattelua voidaan harjoitella taito ja taideaineiden oppitunneilla, sillä näillä oppitunneilla oppilaat

joutuvat  itse  etsimään  ratkaisuja,  soveltamaan  opittuja  tietoja  ja  taitoja  sekä  arvioimaan  oman

tekemisensä  kannattavuutta  ja  onnistumista.  Taito  ja  taideaineiden  tunneilla  oppilas  tarvitsee

mielikuvitustaan  ja  luovuuttaan  jo  siinä,  kun  hän  suunnittelee  omaa  toimintaansa  ja  kuvittelee

toimintansa lopputuloksen.

Niissä oppii luovuutta ja mielikuvitus kehittyy. Taito ja taideaineet vaativat usein
tarkkaa suunnittelua, pitää olla idea, mitä tekee. Tässä oppii  itse organisoimaan
työnsä. (9.luokkalainen)

Luovaan persoonallisuuteen kuuluu riippumattomuus, ja omaa tietään kulkeva nuori saattaa joutua

koulussa  kovan  yhteisöllisen  paineen  alle.  Luovan  oppilaan  asema  koulussa  on  vaikea,  sillä

koulussa menestyminen vaatii helposti mitattaviin koulusaavutuksiin alistumista. (Uusikylä 2008,

18–19.)  Tuotosten  arviointia  tärkeämpää  on  pyrkiä  luovaan  prosessiin,  sillä  silloin

epäonnistumisen  pelon  ja  alemmuudentunteen  alta  voi  päästä  esiin  uusia  puolia  ja  luovaa

potentiaalia  (emt.  20).  Koulussa  tulisikin  pyrkiä  taito  ja  taideainetunneilla  hyväksyvään

ilmapiiriin, joka mahdollistaa kokeilemisen ja tästä mahdollisesti syntyvät erheet, sillä vain tällöin

oppilas pääsee käyttämään ja kokeilemaan luovuuttaan käytännössä. Lopputuloksia vertailtaessa ja

arvioitaessa tulisi muistaa ottaa huomioon myös prosessi,  sillä  lopputuloksesta ei välttämättä käy

ilmi  se  luova  ajatteluprosessi,  jonka  oppilas  on  läpikäynyt  työtä  tehdessään.  Kokeiltaessa  uusia

asioita tulisi oppilaalle saada rohkeutta kokeilla omia rajojaan pelkäämättä sitä, että vain produkti

huomioidaan  arvioinnissa.  Asettamatta  rajoitteita  luovalle  ajattelulle  opitaan  näkemään  erilaisia

vaihtoehtoja, ja tätä kautta saatetaan tuottaa arvokasta uutta tietoa ja uusia näkemyksiä.

Taito  ja  taideaineista  tekeemukavan  sekun  saatehdä  omalla  tavalla.  (3.
luokkalainen)

6.1.2  Lajitaidot

Lajitaidoilla  tarkoitetaan  peruskoulussa  opetettavien  taito  ja  taideaineiden  oppiainesisältöjä

vastaavia,  lajille  ominaisia,  tietoja  ja  taitoja.  Kaikissa  valtakunnallisissa  perusopetuksen

opetussuunnitelmissa on määritelty  jokaiselle oppiaineelle keskeiset  sisällöt,  joita opetuksessa on
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noudatettava.  Esimerkiksi  viimeisimmässä  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  todetaan

liikunnan osalta, että opetuksessa edetään motorisista perustaidoista kohti  lajitaitoja (POPS 2004,

246).

Taito  ja  taideaineiden  lajitaitoja  ei  yhteiskunnassamme  aina  nähdä  yhtä  tärkeiksi  kuin

lukuaineiden  lajitaitoja. Erityisosaamista  taito  ja  taideaineiden saralla kyllä  ihaillaan, mutta niitä

ei  samalla  tavalla  arvosteta  kuin  esimerkiksi  matemaattisia  kykyjä.  Tähän  saakka  esimerkiksi

jatkokoulutukseen haettaessa useimmilla aloilla on otettu huomioon vain  lukuaineiden keskiarvo.

Viime  aikoina  on  pääsykokeissa  kuitenkin  alettu  kiinnittää  enemmän  huomiota  myös  taito  ja

taideaineiden  arvosanoihin.  Näin  toimittaessa  koulutuspaikoissa  uskotaan,  että  hakijasta  saadaan

kokonaisvaltaisempi  kuva.  Taito  ja  taideaineiden  vaikutukset  esimerkiksi  persoonallisuuden

kokonaisvaltaiseen  kehitykseen  ja  yhteisöllisyyteen  kasvattamisessa  saavat  usein  taito  ja

taideaineista  puhuttaessa  suuremman  painoarvon  kuin  lajitaitojen  kehittäminen.  Liikunnan

kohdalla on kuitenkin  tutkittu,  että hyvien  lajitaitojen avulla  lapsi  ja  nuori kokee olevansa paitsi

fyysisellä tasolla niin myös henkisellä tasolla vahvempi ja tällöin hän käyttäytyy sosiaalisemmin,

sillä  lajitaitojen  hallitseminen  korreloi  henkilökohtaisesti  koetun  fyysisen  pätevyyden  tunteen  ja

itsearvostuksen kanssa (ks. esim. Liimatainen 2000).

Kysyttäessä  mitä  hyödyllisiä  asioita  opit  taito  ja  taideainetunneilla  lähes  kaikki  kyselyyn

vastanneista luettelivat erilaisia lajitaitoja, joita ovat taito ja taideainetunneilla oppineet. Oppilaat

vastasivat  oppineensa  esimerkiksi  laulamaan,  liikkumaan,  neulomaan  villasukkia,  ompelemaan

ompelukoneella  ja  piirtämään.  Oppilaiden  vastauksista  heijastui  viimeisimpien  taito  ja

taideainetuntien aihesisällöt ja monet oppilaista luettelivat oppineensa juuri näitä yksittäisiä taitoja.

Yksikään oppilas ei vähätellyt taito ja taideainetunneilla opittuja asioita, vaan nämä asiat koettiin

merkityksellisiksi.

Siksi että oppii liikkumaan, laulamaan ja piirtämään. (3.luokkalainen)

Osaa korjata kaikenlaista, oppii laulamaan ja oppii lauluja, osaa tehdä taidetta ja
osaa erilaisia pelejä. (6.luokkalainen)

Käsityössä  oppii  elämän  kannalta  hyödyllisiä  taitoja,  kuten  ompeleminen  ja
silitys.  Kuvataiteessa  oppii  ilmaisemaan  itseään  muutenkin  kuin  sanoin.
Liikunnassa oppii uusia lajeja sekä joukkuehenkeä. Musiikissa saa tietoa ja taitoa
erilaisia musiikkin osaalueita kohtaan. (9.luokkalainen)

Oppilaat ymmärsivät kullekin taito ja taideaineelle ominaisen erityispiirteen. Viimeisestä sitaatista

käy  ilmi,  kuinka  yhdeksäsluokkalainen  on  oivaltanut  kuvataiteen  perimmäisen  piirteen,

itseilmaisun  muulla  tavoin  kuin  verbaalisesti.  Dewey  (1932/1980,  74)  ilmaisi  tämän  siten,  että
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mikäli  kaikki  ihmiselle  merkitykselliset  asiat  pakotettaisiin  verbaaliseen  muotoon,  musiikkia  ja

kuvataidetta ei olisi olemassa. Niiden kautta ilmaistavat asiat lakkaisivat olemasta ja menettäisivät

sen olennaisen sisällön, sielun.

6.1.3  Harrastaminen

Muun  muassa  liikunnan  kohdalla  perusopetuksen  opetussuunnitelmien  tavoitteissa  ja  tehtävissä

mainitaan  liikunnanopetuksen  yhdeksi  tehtäväksi  liikunnallisen  harrastuneisuuden  virittäminen

(POPS 1970 II, 289; 1985, 175; 1994, 107; 2004, 246). Terveyden voidaan katsoa olevan fyysisen,

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin muodostama tila (Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

90  1994,  15).  Liikunnan  merkitys  terveyden  ylläpitäjänä  ja  edistäjänä  on  merkittävä.  Liikunnan

katsotaan vaikuttavan terveyden lisäksi esimerkiksi talouteen, työ ja toimintakykyyn sekä lasten ja

nuorten  kehitykseen  (Liikunnan  ja  kansanterveyden  julkaisuja  90  1994).  Juuri  näiden  syiden

perusteella liikunta ansaitsee paikkansa peruskoulun opetussuunnitelmassa.

Koulun liikunnanopetus tavoittaa koko ikäluokan, joten se on lasten ja nuorten liikunnallisen

elämäntavan  oppimisessa  avainasemassa.  Koululiikunnassa  opiskeltavilla  liikuntataidoilla  ja

terveyteen  liittyvillä  tiedoilla  luodaan  pohja  liikunnalliseen  elämäntapaan  ja  elinikäiseen

liikkumiseen.  (Huisman  2005,  65.)  Myös  oppilaiden  vastauksista  ilmeni,  että  oppilaat  kokivat

taito ja taideaineiden vaikutukset hyviksi ja hyödyllisiksi myös vapaaajan toimintojen kannalta.

Olen liikunnassa huomannut, että koska kiinnostun helposti asioista, olen vapaa
ajalla  kiinnostunut  uusista  urheilulajeista,  joista  kunto  nousee.  (Tosin  kyllä
koulunkin liikunta on kivaa! ) (6.luokkalainen)

Myös  esimerkiksi  musiikin  ja  kuvataiteen  osalta  on  kouluopetuksen  merkitys  suuri

harrastuneisuuden  kannalta.  Koulun  musiikkikasvatuksen  tuntimäärän  vähentäminen  aiheuttaa

sosiaalista  epätasaarvoa.  Taiteesta  ja  eri  taidemuotojen  harrastamisesta  voi  muodostua  vain

harvojen  etuoikeus,  mikäli  lapset  ja  nuoret  eivät  saa  koulussa  mahdollisuutta  tutustua  taiteiden

perusteisiin  (Ruokonen  &  Grönfors  2005,  86).  Musiikin,  ja  muiden  taiteiden,  harrastamiseen

innostaminen on tärkeä tekijä  taito  ja taideaineopetuksessa, koska tällöin pystytään kokeilemaan

eri  taiteenlajeja,  ja  näiden  kokemusten  avulla  voidaan  myöhemmin  tehdä  päätös  harrastuksen

aloittamisesta.  On  myös  tutkittu,  että  kahteentoista  ikävuoteen  saakka  tapahtuvalla

musiikkikasvatuksella  saavutetaan  parhaat  tulokset  musiikin  oppimisessa  (Davidson,  Howe,  &

Sloboda 1997, Ruokosen & Grönforsin 2005, 90 mukaan). Mikäli koulussa ei tutustuta taiteen eri

muotoihin, ei kaikille oppilaille muodostu samanlaista mahdollisuutta ryhtyä harrastamaan taidetta

vapaaajalla,  jos  vanhemmat  eivät  osaa  ohjata  lasta  taideharrastuksen  pariin.  Osa  kyselyyn
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vastanneista  oppilaista  olikin  sitä  mieltä,  että  taito  ja  taideaineita  opetetaan  koulussa  juuri

harrastuskipinän synnyttämiseksi.

Mielestäni  koulussa  opetetaan  taito  ja  taideaineita,  ettei  unohda  esim.
kuvataidetta ja musiikkia kokonaan harrastamatta. (6.luokkalainen)

Mielekkään vapaaajantekemisen ja omien mielenkiinnon kohteiden löytäminen on tärkeää yksilön

hyvinvoinnin kannalta koko elämänkaaren ajan. Koulun tulee omalta osaltaan tukea lapsuudessa ja

nuoruudessa  tapahtuvaa  minuuden  etsintää  vahvistamalla  kutsumustietoisuutta.  (Itälä  1995,  14–

15.)  Peruskoulussa  oppilaan  tulisi  saada  niin  monipuolisesti  ja  laajaalaisesti  virikkeitä,  että

jokaisessa  oppilaassa  olisi  mahdollista  viritä  jokin  harrastus  omien  kykyjen  ja  taipumusten

mukaisesti.  Harrastuksen  viriäminen  vaatii  tietynlaisen  taitopohjan  saavuttamista  ja  sitä  kautta

yhteisön arvonannon saavuttamista, jolloin yksilölle kykenee syntymään sisäinen kipinä kyseiseen

harrastukseen.  (POPS  1970  I,  55.)  Koulu  ohjaa  paitsi  ammatinvalintaan  se  saattaa  myös  auttaa

löytämään rakkaita harrastuksia sekä elinikäisiä ystäviä.

6.1.4  Tulevaisuus

Koulutuksen  yhtenä  tehtävänä  on  valmistaa  oppilas  yhteiskunnan  vaatimiin  rooleihin  eli

sosiaalistaa yksilöt yhteiskunnan jäseniksi (Lehtisalo & Raivola 1999, 58–59). Valtakunnallisissa

perusopetuksen  opetussuunnitelmissa  huomioidaan  tämä  koulutukselle  määritelty  tehtävä

asettamalla sille myös pidemmän aikavälin tavoitteita ja tehtäviä. Perusopetuksen yhtenä tehtävänä

onkin  tehdä  tietoiseksi  yhteiskunnan  perustana  olevat  arvot  ja  toimintatavat,  ja  tällä  tavoin

valmentaa oppilasta osaksi yhteiskuntaa. (ks. esim. POPS 2004, 12.) Osa oppilaista oli sitä mieltä,

että taito ja taideaineista on hyötyä tulevaisuudessa, vaikka he eivät suoranaisesti osanneet kertoa

millä tavoin.

Siksi, että niistä hyötyisi myöhemmin ja muita en sit kyl tiiä mut varmaan silleen
et hyötyis myöhemmin on se päätarkotus?! (6.luokkalainen)

Koska niistä voi olla hyötyä aikuisena. (6.luokkalainen)

Jälkimoderni  yhteiskunta  vaikeuttaa  yhteiskunnallisiin  arvoihin  pohjautuvaa

sosiaalistamistehtävää,  koska  ajallemme  on  tyypillistä  ihmisten  elintapojen  erilaistuminen  sekä

yleisten ja yhteisten arvojen pirstaloituminen (VilkkoRiihelä 2003, 712). Jälkimodernin maailman

arvot  eivät  enää  pohjaudu  kristinuskoon  ja  Raamattuun,  joten  ihmisillä  saattaa  olla  useita,

tilanteista  riippuvaisia  arvoja  (Helve  2002,  23–27).  Tämä  arvorelativismi  tulisi  huomioida
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paremmin  koulumaailmassa,  jossa  edelleenkin  turvaudutaan  aiemmin  luotuun  pohjaan

yhteiskuntajärjestyksestä.  Taito  ja  taideaineita  voitaisiin  käyttää  laajemmin

maailmankatsomuksen  rakentamiseen,  sillä  se  soisi  kullekin  yksilöllisen  tavan  tulkita

elämismaailmaa.  Taito  ja  taideaineiden  avulla  maailmankatsomusta  luotaessa  jää  kullekin

oppilaalle  tulkinnan  varaa,  jolloin  koulussa  ei  pääse  syntymään  sellaista  arvoristiriitaa,  joka

kyseenalaistaa esimerkiksi uskonnon opetuksen sellaisena kuin se nykyisellään on.

Yhteisön  yleiseen  arvomaailmaan  kasvattamisen  lisäksi  koulun  tehtävä  on  ohjata  oppilas

kohti  tälle parhaiten soveltuvaa ammattiryhmää. Vaikka peruskoulu ei ole ammattiin  valmistava,

on  opetuksessa  otettava  huomioon  oppilaiden  jatkoopintokelpoisuuden  saavuttaminen  ja

myöhemmin  tapahtuva  ammattiin  valmistuminen.  Koulun  tulisikin  ottaa  opetuksessa  huomioon

oppilaiden erilaiset vahvuudet ja vahvistaa oppilaille ominaisia taipumuksia, sillä vain tällä tavoin

voidaan varmistaa inhimillisen pääoman säilyminen kaikilla yhteiskunnan osaalueilla.

Niitä voi tarvita työ elämässä. (3.luokkalainen)

Kaikki  ovat  hyödyllisiä.  Jos  päättää,  että  isona  minusta  tulee  muusikko  tai
urheilia  niin  niihin  asioihin  tarvittavia  tietoja  ja  taitoa  harjoitellaan  ja
opiskellaan koulussa. (6.luokkalainen)

Osa  lomakehaastatteluun  vastanneista  oppilaista  näki  koulunkäynnin  valmentavan  heitä  kohti

tulevaisuutta  ja  mahdollista  ammatinvalintaa.  Nämä oppilaat  uskoivat  saavansa koulua käymällä

tarpeellisia valmiuksia toimiessaan tulevassa ammatissaan. Usko koulun antamaan opetukseen oli

jopa niin vahva, että muutama vastaajista uskoi saavansa taito ja taideainetunneilla sellaisen tieto

ja taitopohjan, että sillä kykenisi toimimaan ammatissa.

Koska  jos  isona  ryhtyy  opettajaksi  niin  osaa  jo  aika  hyvin  niin  ei  tarvi  paljon
harjoitella. (3.luokkalainen)

että jos tulee vaikka taiteilijaksi niin osaa sitten vaikka maalata oikealla tavalla.
(3.luokkalainen)

Inhimillisen  pääoman  kehittämiseen  liittyen  perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  mainitaan

peruskoulun  yhdeksi  tehtäväksi  se,  että  yksilölle  tarjotaan  mahdollisuus  hankkia  yleissivistys

(POPS 2004, 12). Lehtisalo (1998, 108) katsoo peruskoulun opetussuunnitelman olevan virallinen

asiakirja, jossa taataan kaikille yhteiskunnan jäsenille ”– – perusoikeus sivistyspääomaan.” Hänen

mukaansa peruskoulussa luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle oppimisen neljän eri ulottuvuuden

keinoin;  tietämään  oppimisen,  tekemään  oppimisen,  yhdessä  elämään  oppimisen  ja  olemaan

oppimisen keinoin. Tietämään  ja taitamaan oppimisen voidaan katsoa olevan tukipylväitä,  joiden
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avulla  yksilö  saa  välineitä  mielekkään  tiedon  rakentamiselle  ja  kykyä  soveltaa  aiemmin  opittuja

taitoja. Yhdessä oppiminen on kykyä toimia  eri  tilanteissa  ja elämänalueilla yhteistyössä muiden

kanssa,  ja  olemaan  oppiminen  on  halua  kehittää  omaa  persoonaa  kokonaisvaltaisesti.  (Lehtisalo

1998,  110–111.)  Koska  tulevaisuuden  tieto  ja  taitorakenteet  voivat  olla  tämänhetkisestä

käsityksestä  hyvinkin  poikkeavia,  ovat  nämä  neljä  elinikäisen  oppimisen  kannalta  määriteltyä

ulottuvuutta  tärkeää  ottaa  huomioon  peruskoulun  opetuksessa.  Niiden  avulla  yksilö  kykenee

sopeutumaan postmodernissa  yhteiskunnassa  nopeasti  muuttuviin  tieto  ja  taitovaatimuksiin. Osa

kyselyyn vastanneista oppilaista uskoikin taito ja taideaineita opetettavan koulussa juuri siksi, että

ne ovat osa kansansivistystä ja niiden hyötyarvo voi tulevaisuudessa olla suuri.

Koska ne sivistävät ja voivat olla hyödyksi tulevaisuudessa. (6.luokkalainen)

Nykyyhteiskunnassa  ammatillinen  osaaminen  on  yhä  erikoistuneempaa.  Työtehtävät  ovat

jakautuneet  eri  osaalueiden  ammattilaisille  ja  enää  harva  hallitsee  kokonaisuuksia.  Silti

tulevaisuuden  työmarkkinat  edellyttävät  ihmisiltä  yhä  laajaalaisempaa  osaamista,  sillä  takuita

sille, että ihminen olisi samassa työtehtävässä koko työuransa ajan, ei enää ole. Tämän vuoksi on

tärkeää hallita eri osaalueiden perusteita eli omata pohja monenlaiselle oppimiselle.

6.1.5  Vaihtelu

Oppilaitten  on  mukava  tulla  kouluun,  kun  lukuaineitten  välissä  on  kevyempiä
aineita. Taito ja taideaineet ovat opettajien ovela keino saada oppilaat tulemaan
kouluun. (9.luokkalainen)

Tästä yhdeksäsluokkalaisen oppilaan vastauksesta käy ilmi se, että monet oppilaista kokevat taito

ja  taideaineiden  luonteen  positiivisella  tavalla  poikkeavaksi  väsyttäviksikin  koettuihin

lukuaineisiin nähden,  ja niiden koetaan olevan sopiva vastapaino  lukuaineille. Lisäksi ne koetaan

keveiksi, kivoiksi ja osin rennoiksikin oppiaineiksi, jotka tuovat vaihtelua koulupäivään.

Koska halutaan että koulun käynti on kivaa. (3.luokkalainen)

Se että ei väsytä ja on kivoja. (3.luokkalainen)

Paitsi  tuomalla  vaihtelua,  saattavat  taito  ja  taideaineiden  oppitunnit  olla  helpotus  sille  osalle

oppilaita,  joiden  pärjääminen  lukuaineissa  on  heikkoa.  Aina  aika  ajoin  nousee  yleiseen

keskusteluun  taito  ja  taideaineiden  arvosteleminen  numeroin.  Monet  vastustavat  taito  ja

taideaineiden  numeroarviointia,  koska  niiden  katsotaan  olevan  vaikeita  arvioida  ja  arvioinnin

katsotaan olevan usein myös sen  tekijästä  riippuvaista. Tulisi kuitenkin  muistaa, että myös niillä
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oppilailla,  joille  taito  ja  taideaineet  ovat  ainoita  vahvoja  oppiaineita,  on  oikeus  saada  numero

oppiaineesta,  jossa  on  hyvä.  Kokonaisen  koulupäivän  viettäminen  samantyylisten  oppiaineiden

parissa  olisi  raskasta,  piti  kyseisistä  oppiaineista  tai  ei.  Varmaa  on  se,  että  tietoa  ja  toimintaa

painottavien  oppiaineiden  vaihtelu  koulupäivän  aikana  tuo  kaikille  tarvittavaa  vaihtelua  ja  antaa

voimia sekä energiaa kohdata uudenlaisia haasteita.

Jotta kaikki oppivat löytämään kivan aineen. (6.luokkalainen)

Taito  ja  taideaineilla  on  mahdollisuus  tuoda  lapsen  ja  nuoren  omaa  elämismaailmaa  lähemmäs

koulumaailmaa.  Käsittelemällä  heille  omakohtaisesti  merkityksellisiä  asioita  myös  oppitunneilla

saadaan  heidän  ääntään  kuuluviin  koulumaailmassakin.  Mediakasvatus  on  yksi  kuvataiteen  osa

alue,  jonka  tärkeyttä  tuskin  kukaan  kieltää  nykyisessä  median  hallitsemassa  yhteiskunnassa.

Mediakasvatuksen  avulla  päästään  lähemmäs  niitä  teemoja,  joista  lapset  ja  nuoret  ovat  vapaa

ajallaankin kiinnostuneita. (Laitinen 2006, 205.) Jatkuvasti elävä mediakasvatus koetaan kuitenkin

usein  vaikeaksi  hyödyntää  opetuksessa,  koska  koulutieto  keskittyy  paljolti  kanonisoituihin

sisältöihin  (Kärkkäinen  2008,  94).  Nykyisessä  median  valtaamassa  maailmassa  on  tärkeä  oppia

lukemaan mediaa  ja arvioimaan sen antaman viestin todellisuuspohjaa. Kuvan ymmärtäminen on

enemmän  kuin  sen  pelkkä  katsominen,  ja  tämä  ymmärtäminen  vaatii  kuvan  kieliopin  oppimista

(Laitinen  2006,  200).  Oppilaat  oppivat  kuvataiteessa  tarkastelemaan  ja  suhtautumaan  kriittisesti

mediaan sekä tekemään itse sarjakuvia, mainoksia, animaatioita ja pieniä elokuvia,  jolloin heidän

ymmärryksensä  todellisen  ja  kuvitteellisen  välillä  kasvaa  (Laitinen  2006,  37).  Mediakasvatus

voikin  olla  yksi  keino  ottaa  lapsen  oma  maailma  huomioon  ja  antaa  lapsen  toimia  hänelle

ominaisessa  toimintaympäristössä.  Samalla  saadaan  vaihtelua  koulutyöhön  ja  kanonisoituihin

oppisisältöihin, kun annetaan lasten ja nuorten itse vaikuttaa oppitunnin kulkuun. Monet kyselyyn

vastanneista oppilaista kokivat, että juuri taito ja taideainetunneilla on lupa kokeilla uusia asioita

sekä kokea työskentelyssä rentouttava ilmapiiri.

Rento tunnelma ja melko vapaat työaiheet. (9.luokkalainen)

Botteryn  (1990,  11)  mukaan  koulussa  tulisi  nähdä  lapsi  tai  nuori  aktiivisena  toimijana.  Tällöin

tulisi  ottaa  huomioon  oppilaiden  kiinnostuksen  kohteet  ja  ominaiset  toimintatavat.  Lapsille,  ja

nuorillekin,  on  ominaista  suhteellisen  lyhyt  keskittymiskyky  yhteen  asiaan.  Toki

koulutyöskentelyn  yhtenä  tavoitteena  on  kasvattaa  keskittymiskykyä,  mutta  silti  oppimiseen

keskittymistä  helpottaa  se,  että  tunneilla  käsitellään  erilaisia  oppisisältöjä  ja  oppilas  pääsee  itse

vaikuttamaan työskentelyn sisältöön. Taito ja taideaineet antavat hyvän mahdollisuuden toteuttaa

lapsilähtöistä arvolähtökohtaa opetuksessa.
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6.1.6  Erilaiset vahvuudet

Henkilökohtainen  motivaatio  on  länsimaisessa  nykyyhteiskunnassa  ehkäpä  tärkein  menestyksen

ehto  luku  ja  kirjoitustaidon  jälkeen.  Näiden  kahden  perustaidon  rinnalla  tulisi  motivaation

synnyttämisen  olla  koulun  punainen  lanka,  jonka  avulla  oppilas  löytäisi  oman  kutsumuksensa.

(Itälä  1995,  96.)  Mikäli  koulu  ei  tarjoa  oppilaille  mahdollisuuksia  löytää  omia  vahvuuksia,  on

opiskelumotivaation kehittyminen vaikeaa. Jos koulussa arvostetaan enemmän tietoaineita, jää osa

oppilaiden vahvuuksista huomioimatta ja kehittämättä, sillä osan vahvuudet  löytyvät muista kuin

tietoaineista.

Useinhan,  kun  ajatellaan  niin  sanottua  hyvää  oppilasta,  ajatellaan  juuri  oppilasta,  joka

menestyy  lukuaineissa,  ja  taito  ja  taideaineissa  menestyminen  on  toissijaista.  Mikäli  oppilas

menestyy  ainoastaan  taito  ja  taideaineissa,  ei  häntä  ajatella  samalla  tavalla  hyväksi  oppilaaksi,

vaan  hänen  ajatellaan  olevan  hyvä  ainoastaan  näissä  oppiaineissa.  Erilaisten  vahvuuksien

arvostaminen  on  painottunut  nykyyhteiskunnan  arvojen  mukaan.  Oppilaat  kuitenkin  selkeästi

arvostavat  koulukavereitaan,  jotka  ovat  taidoiltaan  taitavia.  Kyselyssä  monet  oppilaista

vastasivatkin taito ja taideaineiden paljastavan uusia puolia sekä itsestä että oppilastovereista.

Taito ja taideaineilla jokainen voi näyttää erilaisia taitojaan. (6.luokkalainen)

Erityisesti  taito  ja  taideainetunneilla  yhdellä  kaverillani  on  valtavasti
omaperäisiä ideoita töiden toteuttamiseksi. Lukuaineiden tunneilla tämä luovuus
ei ole tullut niin hyvin esille. (9.luokkalainen oppilas)

Taidollisten  vahvuuksien  lisäksi  oppilaat  kiinnittivät  huomiota  luokkakavereiden  erilaiseen

käyttäytymiseen  taito  ja  taideainetunneilla  lukuainetunteihin  verrattuna.  Taito  ja

taideainetunneilla  koettiin,  että  luokkatoveri  olikin  rohkeampi,  sosiaalisempi  tai  vapautuneempi

kuin  muilla  tunneilla. Erilaisten vahvuuksien  tullessa esiin eri oppitunneilla opitaan uusia asioita

luokkatovereista.  Lukuaineiden  tunneilla  puurretaan  usein  yksin  kun  taas  taito  ja  taideaineiden

tunneilla  oppilaat  useasti  joutuvat,  ja  saavat,  työskennellä  yhdessä.  Samalla  saatetaan  tutustua

oppilaaseen, johon ei tutustuisi paremmin, ellei tästä löytyisi näitä uusia piirteitä.

Liikkatunneilla  oppilaitten  kilpailuhenkisyys  paljastuu.  Kuvistunneilla  olen
tutustunut  ihmisiin,  joille  en  muuten  välttämättä  menisi  juttelemaan.  (9.
luokkalainen oppilas)

Yhteisöllisyyden  tunnetta  voidaan  harjoitella  koulussa  taito  ja  taideainetunneilla.  Kärkkäisen

(2008,  84)  mukaan  omaa  minuutta  rakennetaan  suhteessa  kanssaoppilaisiin  ja  aluksi  tutussa

ryhmässä  koetaan  turvallisiksi  yhteisesti  hyväksytyt  piirteet.  Omien  vahvuuksien  pikku  hiljaa
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löytyessä ja vahvistuessa oppilas joutuu käsittelemään ristiriitaa mikäli omat vahvuudet poikkeavat

ryhmän piirteistä. Samalla aletaan vertailla itseä ja ryhmää laajemmin eri yhteiskunnan ilmiöihin ja

opitaan  käsittelemään  ristiriitoja,  arvostamaan  yksilöllisyyttä  sekä  ymmärtämään  erilaisia

vaihtoehtoja.

Esim.  Olen  huomannut  tyypin  joka  ujo  usein,  mutta  piirtänyt  tunnilla  hyvin
näyttäviä töitä. Uskon tämän kertovan ettei hän pohjimmiltaan olekkaan niin ujo.
(9.luokkalainen)

Nuorten  taideharrastuksen  ydintehtäviin  kuuluu  tasapainon  löytäminen  yksilöllisyyden  ja

yhteisöllisyyden  välillä.  Oikeus  ilmaista  itseään  ei  tarkoita  toisten  jalkoihin  tallaamista  eikä

toisaalta  myöskään  sitä,  että  kilpailuhenkisyyden  nimissä  otetaan  toisista  ihmisistä  kaikki

mahdollinen  irti,  mutta  ei  anneta  mitään  itsestä.  (Uusikylä  2008,  15–16.) Erilaisten  vahvuuksien

löytäminen  ja  yllättävien  vahvuuksien  näkeminen  toisissa  oppilaissa  auttaa  näkemään  sen,  että

yksilössä  saattaa olla  monenlaisia  piirteitä  ja  puolia  riippuen  niin  tilanteesta kuin  ilmapiiristäkin.

Äidinkielen  ryhmätyössä  epäsuosittu  oppilas  saattaa  olla  haluttu  pari  liikuntatunnilla.  Lapset

oppivat  todella  nopeasti,  mitkä  oppiaineet  ovat  kenenkin  luokkatoverin  vahvuuksia.  Oppilaat

vertaavat  jatkuvasti  itseään  muihin  oppilaisiin  ja  samalla  opitaan  kunkin  kanssaoppilaan

heikkoudet ja vahvuudet.

Esimerkiksi Hilmakaan ei ole enää paras liikassa. (3.luokkalainen)

Erilaisten  vahvuuksien  arvottamisen  taustalla  piilevät  niin  yhteisön  arvot  kuin  laajemmin  koko

yhteiskunnan  arvot,  joita  valitettavasti  ohjaavat  yhä  enemmän  talouden  koneistot.  Jälkimoderni

yhteiskunta  on  moniarvoinen,  työnjako  on  erikoistunut  ja  säännöt,  joiden  mukaan  toimitaan,

vaihtelevat.  Taidot  ja  ominaisuudet,  joilla  on  vaihtoarvoa,  saavat  enemmän  painoarvoa  yhteisön

toiminnassa. Yhteisön arvoihin ei enää opita ainoastaan sosiaalistumalla, vaan muutos on jatkuvaa

ja  yksilön  täytyy alati oppia uusia arvojärjestelmiä.  (Tuomi 2005, 143–144.) Kuinka  tämä  liittyy

koulumaailmaan ja oppilaiden erilaisiin vahvuuksiin ilmenee siinä, kuinka oppilas oppii tuntemaan

omat  vahvuutensa  ja  lukemaan  toisten vahvuudet.  Niiden  oppilaiden  kanssa  tehdään  yhteistyötä,

joilta  saadaan  jotain  vastapainoksi  omalle  panokselle.  Toisen  vahvuuden  ei  tarvitse  olla

konkreettisella  tavalla  näkyvä  panos,  vaan  se  saattaa  olla  myös  luonteenpiirre,  josta  vastapuoli

ilahtuu.  Sosiaalisella  ja  ystävällisellä  oppilaalla  saattaakin  olla  enemmän  ystäviä  koululuokassa,

kuin  hyvin  menestyvällä  oppilaalla,  sillä  ystävällisyys  on  jotain,  josta  pääsee  osalliseksi,  ei

niinkään toisen koulumenestys.
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6.2  Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen  tutkimuksen  luotettavuutta  arvioitaessa  voidaan  käyttää  monenlaisia  eri  mittaus  ja

tutkimustapoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 216). Tutkijalla ei ole ennakkoolettamuksia

tutkimuksen  tuloksista,  mutta  on  kuitenkin  otettava  huomioon,  että  aikaisemmat  kokemukset

vaikuttavat  havainnointiin.  (Eskola  &  Suoranta  1998,  19).  Tutkijan  tuleekin  tiedostaa  ennakko

oletukset  ja  ottaa  ne  huomioon  tutkimuksen  esioletuksina  (emt.  20).  Fenomenografisen

tutkimuksen  luotettavuutta  kuvataan  sen  aineiston  ja  johtopäätösten  validiteetilla.  Validiteetti

jaetaan kahteen eri osaalueeseen: ”aineiston  ja  johtopäätösten tulee vastata tutkittavien ajatuksia

(aitous) ja samalla niiden tulee liittyä tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin (relevanssi).” (Ahonen

1994,  152.)  Tässä  tutkimuksessa  on  aineiston  validiteetti  otettu  huomioon  siten,  että

haastateltavien  ääni  on  pyritty  säilyttämään  liittämällä  tutkimusten  tulosten  lomaan  oppilaiden

vastauksia suorina sitaatteina. Lisäksi havaittiin, että oppilaiden vastaukset olivat samansuuntaisia

teoreettisen viitekehyksen kanssa, jolloin fenomenografisen tutkimuksen relevanssi toteutuu.

Laadullisen  tutkimuksen  ehkäpä  tärkein  luotettavuuden  kriteeri  on  tutkijan  avoin  selvitys

tutkimuksen kulusta. Tutkijan  tulee  ymmärtää olevansa subjektiivisesti  läsnä  tutkimustilanteessa.

Laadullisen  tutkimuksen  raportoinnissa  onkin  selvitettävä  kaikki  mahdollisesti  tutkimuksen

kulkuun vaikuttaneet seikat. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Näitä ovat esimerkiksi haastatteluihin

käytetty  aika,  mahdolliset  virhetulkinnat  haastattelussa,  aineiston  analysointitapa  ja  aineistosta

tehtävät  luokittelut.  Prosessin  tarkka  kuvaaminen  ei  ole  pelkkä  maneeri  tutkimuksen

luotettavuuden  kannalta,  vaan  sen  avulla  pystytään  tekemään  johtopäätöksiä  tutkimuksen

luotettavuudesta  (Kiviniemi  2001,  81).  Lisäksi  tutkijan  on  hyvä  liittää  luotettavuustarkasteluun

itsearviointi haastattelutilanteesta. Tässä tutkija voi pohtia esimerkiksi asioita, jotka ovat saattaneet

vaikuttaa  haastattelutilanteen  kulkuun.  (Hirsjärvi  ym.  2005,  217.)  Tässä  tutkimuksessa

luotettavuutta tarkastellaan myös pitkin Tutkimuksen kulku –lukua.

Yleisimmin  fenomenografisessa  tutkimuksessa  käytetään  aineiston  hankintamenetelmänä

haastattelua  (Ahonen  1994,  136).  Tässä  tutkimuksessa  päädyttiin  käyttämään  aineiston

hankintamenetelmänä  puolistrukturoitua  kyselylomakehaastattelua.  Tämän  katsottiin  soveltuvan

perinteistä  haastattelua  paremmin  menetelmäksi,  koska  lomakehaastattelu  on  nopeampi  suorittaa

kuin perinteinen haastattelu. Tämän vuoksi tutkimukseen saatiin osallistumaan enemmän oppilaita

ja sen katsottiin häiritsevän vain vähän luokkien arkea. Myös luokkien opettajat oli helpompi saada

osallistumaan  tutkimukseen,  kun  tutkimus  voitiin  suorittaa  suhteellisen  lyhyessä  ajassa.  Yksi

tutkimukseen  osallistuneista  luokista  oli  ottanut  kuvataiteen  valinnaisaineeksi.  Tämän  ei
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kuitenkaan  katsottu  haittaavan  tutkimuksen  luotettavuutta,  koska  kyse  ei  ollut  kuitenkaan

kuvataidepainotteisesta luokasta.

Lomakehaastattelun  kysymykset  pyrittiin  miettimään  tarkasti,  jotta  ne  koskisivat  kaikkia

taito  ja  taideaineita,  ja  jotta  niihin  vastaaminen  olisi  mahdollista  kaikilla  luokkaasteilla.

Tutkimuskysymysten osalta tuli kiinnittää huomiota muun muassa sanavalintoihin sen osalta, ettei

kysymyksiin kyennyt vastaamaan pelkästään yhdellä, toteavalla, sanalla.

Lomakehaastattelua  suoritettaessa  vastaajille  tarkennettiin,  mitä  oppiaineita  taito  ja

taideainekäsitteen  alle  luetaan.  Lisäksi  sama  selitys  luki  haastattelulomakkeen  yläreunassa.

Tutkittaville  luettiin  yhteisesti  kysymykset  ja  lisäksi  painotettiin,  että  he  saavat  missä  vaiheessa

tahansa  pyytää  kysymyksiin  tarkennusta,  mikäli  he  kokivat,  että  siihen  oli  tarvetta.  Tutkittaville

kerrottiin,  että  lomakkeeseen  ei  tarvitse  ilmoittaa  nimeä,  joten  tutkittavien  anonymiteetti  säilyi.

Täytettyihin  kyselylomakkeisiin  merkittiin  haastattelun  tekemisen  jälkeen  ainoastaan  tutkittavien

luokkaaste.

Tutkimuksen aineiston analysointivaiheen alussa havaittiin, että lomakehaastattelun kolmeen

ensimmäiseen kysymykseen saatiin vastaukset lähes kaikilta kyselyyn osallistuneilta, mutta neljäs

kysymys  osoittautui  ilmeisesti  vaikeammaksi  vastata,  koska  siihen  ei  useampi  oppilas  ollut

osannut vastata. Oletko oppinut luokkakavereistasi taito ja taideainetunneilla asioita, joita et ole

muilla  oppitunneilla  huomannut?  saattoi  olla  liian  hankala  kysymys,  sillä  tässä  kysymyksessä

pyydettiin myös antamaan esimerkki. Toisaalta kysymys on aika analyyttinen, ja osa oppilaista oli

antanut samankaltaisia vastauksia jo lomakehaastattelun aiempien kysymysten kohdalla.

Tutkimukseen  vastasi  yhteensä  59  peruskoulun  oppilasta.  Tämä  määrä  riitti  vastaamaan

tutkimukselle  asetettuun  tutkimusongelmaan.  Pienikin  aineisto  riittää  yleistysten  tekemiseen,

mikäli aineistossa esiintyy toistoa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 90). Tässä tutkimuksessa oppilaiden

vastaukset  luokiteltiin niiden samankaltaisuuksien mukaan. Tarkastelussa keskityttiin vastauksien

samankaltaisuuksien  poimimiseen,  eikä  siihen,  että  aineistosta  olisi  pyritty  etsimään

eroavaisuuksia.  Tämä  samankaltaisuus  saattaa  esiintyä  esimerkiksi  tiettyjen  teemojen  toistona  ja

tällöin  voidaan  puhua  aineiston  saturaatiosta  (emt.  91).  Oppilaiden  vastauksia  analysoitaessa

vastauksista  nousi  selkeästi  kuusi  teemaa.  Koska  teemat  olivat  selvät,  havaittiin,  että  aineiston

voidaan todeta olevan kyllääntynyt.

Toisen tutkimuskysymyksen, Mitä  taito  ja  taideaineista  sanotaan  peruskoulun

opetussuunnitelmissa  ja  voiko  niiden  asemaa  tarkastella  opetussuunnitelmien  tuntijakojen

pohjalta?, tarkastelussa  vaikeuksia  tulkintaan  aiheutti  se,  että  keskusjohtoisista

opetussuunnitelmista  on  siirrytty  hajautettuun  opetussuunnitelmaajatteluun.  Eri  vuosien

perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät oppiaineille  tietyn viikkotuntimäärän
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tai pelkän vähimmäisviikkotuntimäärän, ja joskus myös enimmäistuntimäärän. Lisäksi eri vuosien

opetussuunnitelmissa  on  taito  ja  taideaineille  koko  peruskouluaikana  osoitettu  viikkotuntimäärä

ryhmitelty  eri  tavoin.  Välillä  on  annettu  vähimmäisviikkotuntimäärä  yhteisesti  esimerkiksi  14

luokille,  jonka  koulu  voi  jakaa  kuten  haluaa,  ja  välillä  eri  taito  ja  taideaineille  on  osoitettu

yhteinen tuntimäärä. Näin ollen valtakunnallisten opetussuunnitelmien tarkastelussa ei voitu tehdä

suoraa  vertailua  niiden  välillä.  Tuntimääriä  vertailtiin  kuitenkin  niille  perusopetuksen

opetussuunnitelmissa asetettujen vähimmäisviikkotuntimäärien mukaan,  joiden perusteella voitiin

todeta, että vähimmäisviikkotuntimäärät ovat taito ja taideainetuntien kohdalla laskeneet.
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7 LOPUKSI

Nuoret  purkavat  voimakkainakin  ilmeneviä  tunteitaan  muun  muassa  musiikin  kuuntelemiseen,

bändissä soittamiseen, omien tekstien tekemiseen, piirtämiseen ja liikkumiseen. Rikas mielikuvien

maailma  on  keskeinen  mielenterveyden  alue,  ja  jos  mielikuvat  ovat  eläviä,  voi  nuori  purkaa

paineitaan siellä, eikä ongelmien tarvitse purkautua käyttäytymisen kautta. (Sinkkonen 2008, 28.)

Luovan  toiminnan  kautta  nuoren  tulee  saada  vapaasti  purkaa  tunteitaan  ilman,  että  kukaan

kontrolloi liikaa toimintaa. Taiteen tekemisessä käsitellään ajankohtaisia aiheita ja puretaan elettyä

maailmaa  ulos.  Taiteessa  konstruoidaan  mielikuvien  kautta  nähtyä  ja  elettyä,  ja  nämä  asiat

puretaan  taiteen  avulla.  Vaikka  tekeminen  saattaa  näyttää  ulkopuolisen  silmin  hurjalta,  on  se

turvallinen  keino  purkaa  mieltä  painavia  asioita.  Näitä  asioita  ei  saa  purettua,  mikäli  ilmaisun

vapautta rajoitetaan liikaa ulkoisen sensuurin keinoin. Kouluissa tulisi ymmärtää paremmin taiteen

terapeuttinen luonne ja hyödyntää sitä yhtenä kasvatuksen keinona.

Peruskoulun  opetusohjelmassa  olevat  oppiaineet  nousevat  aika  ajoin  keskusteluun.

Maassamme  on  runsaasti  erilaisia  painostusryhmiä,  jotka  vaativat  vaalimalleen  oppiaineelle

jatkuvasti  lisää opetusaikaa,  mutta usein ei kuitenkaan  mietitä,  kuinka  tämä  tuntimäärä  voitaisiin

käyttää  hyödyksi.  (Sarjala  2008,  150.)  Valtakunnalliset  peruskoulutukseen  liittyvät  keskustelut

liittyvät useimmiten juuri tuntimääriin, mutta samalla jätetään huomioimatta se, että oppiaineille jo

varatun  tuntimäärän  puitteissa  tapahtuvaa  opetusta  voitaisiin  käydä  läpi  ja  rationalisoida

oppituntien sisältöä. Mikäli taito ja taideainetunteja ei kouluihin saada lisää, olisi kohtuullista, että

nykyiset  tuntimäärät  käytettäisiin  parhaalla  mahdollisella  tavalla  hyödyksi  opettajan  hyvän

aineenhallinnan  avulla  (Hyvönen  2006,  57).  Oppitunneilla  saatetaan  keskittyä  vain  taito  ja

taideaineiden suppeisiin osaalueisiin  ja näin ollen huomiota tulisi kiinnittää enemmän opetuksen

laatuun  kuin  määrään.  Osaltaan  taito  ja  taideaineiden  laiminlyöty  mahdollisuus  kasvatuksessa

saattaakin johtua taito ja taideainekurssien suppeasta määrästä opettajankoulutuslaitoksilla.

Valtakunnallisten  perusopetuksen  opetussuunnitelmien  perusteiden  tuntimäärän  vertailu

taito  ja  taideaineiden  osalta  on  hankalaa,  koska  opetussuunnitelmien  keskusjohtoisuudesta  on

luovuttu  vuodesta  1994  lähtien.  Näin  ollen  kahdessa  viimeisimmässä  valtakunnallisessa

perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  ilmoitetaan  taito  ja  taideaineille  vain
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vähimmäisviikkotuntimäärät, joita koulujen on noudatettava. Muutoin saavat kunnat ja koulut itse

päättää, mitä oppiaineita halutaan painottaa. Uusliberalistinen koulumalli aiheuttaa koulujen välille

kilpailua, ja halutut koulut tarjoavat usein erityisiä painotuksia. Erityisluokat ovat usein juuri taito

ja taideaineluokkia,  ja käytettävissä oleva viikkotuntimäärä painotetussa oppiaineessa saattaa olla

huomattavasti  suurempi.  Mikäli  taito  ja  taideaineiden  mielenkiinnon  ylläpito  jätetään

eliittikoulujen  harteille,  vaarana  on  se,  että  taiteen  harrastaminen  lipuu  vain  pienen  kansanosan

etuoikeudeksi.

Porvarillisessa,  jälkiteollisessa,  yhteiskunnassa kasvatuksen sisältöjä  määrittelevät puhtaasti

teknologisesti  perustellut  syyt,  jolloin  kasvatuksen  pääsisällöiksi  nousevat  matemaattinen

mallintaminen,  luonnontieteellinen  ajattelutapa,  välineelliset  valmiudet  sekä  valmiin  tiedon

omaksuminen  ja  toistaminen.  Kasvatuksen  päämääräksi  muodostuu  tällöin  olemassa  olevan

kulttuurisen  pääoman  ylläpito  ja  jatkumo.  (Varto  2002,  168.)  Näiden  kasvatuksen  sisältöjen  ja

kasvatuksen muotojen välillä käydään ristiriitaista kamppailua, sillä kasvatuksen muoto polveutuu

toisenlaisesta periaatteesta. Peruskoulun ideologiaan kuuluu kasvatuksellinen tasaarvo taustasta ja

kotikasvatuksesta  riippumatta.  Tällöin  puhutaan  intellektuaalisten  valmiuksien  kasvattamisen

lisäksi  myös  emotionaalisten  valmiuksien  varmentamisesta  sekä  sosiaalistamisesta  ja

monipuolisten virikkeiden antamisesta esimerkiksi taito ja taideaineiden avulla myös niille, joiden

kotikasvatuksessa nämä asiat eivät nouse esiin.  (Varto 2002, 169.) Kamppailu massakasvatuksen

sisältöjen ja muotojen välillä on viime aikoina ollut kallistuneena sisältöjen puoleen, jolloin ohjissa

on  ollut  tehokkuutta  vaativa  teollisuusvetoinen  kasvatus.  Kasvatuksen  muodot  ovat  jääneet

paitsioon,  ja  niitä  kasvatuksen  muotoja,  joilla  olisi  merkitystä  kokonaisvaltaisen  persoonan

kehityksen  kannalta,  on  jopa  vähennetty.  Lasten  ja  nuorten  ongelmat  ovatkin  usein  juuri

emotionaalisia  ja  sosiaalistumiseen  liittyviä.  (emt.  169.)  Hukassa on  usein  se  aito  vertailukohde,

jonka avulla minuutta voisi kehittää, ja samalla löytää itsestään ne vahvat osaalueet, joiden avulla

itsearvostus  syntyy  ja  pysyy  yllä.  Voidaankin  todeta,  että  koulutukselle  asetetut  tehtävät  eivät

täysipainoisesti  toteudu,  mikäli  koulutus  nojaa  yksipuolisesti  taloudellisten  tehtävien

toteuttamiseen.

Sosiologi  Richard Sennett  (HS  2.1.2009)  näkee  huippusuorituksiin  tuijottamisen  uhkaavan

demokraattista  koululaitosta.  Sennettin  mukaan  nerouden  palvonta  ja  individualismi  syrjäyttivät

kollektiivisen  luovuuden  vuosisadoiksi,  mutta  tekemisen  ilon  voi  virvoittaa,  kunhan

yhteisöllisyydelle  raivattaisiin  tilaa,  ja  palautettaisiin käsityön  ja aivotyön  yhteys  sille kuuluvaan

arvoon. Käsityötä  ja ajatustyötä ei  tulisi  erotella, sillä  ihminen on kokonaisuus,  jossa  yhden osa

alueen laiminlyönti vaikuttaa kokonaisuuden murenemiseen. Opettajat väheksyvät usein toistuvaa

ja aikaa vievää, mielen ja kehon yhdistävää harjoitusta pelätessään vanhakantaisuutta, ja kuitenkin
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taito  kehittyy  vain  harjoittelemalla.  Samalla  kun  perinteinen  taidonharjoittaminen  kielletään,

evätään lapsilta mahdollisuus luovuuden kehittämiseen, oppimiseen ja itsearviointiin.

Tutkimuksessa  kävi  ilmi,  että  taito  ja  taideaineet  koetaan  oppilaiden  keskuudessa

merkityksellisiksi  oppiaineiksi.  Oppilaiden  mukaan  niillä  on  esimerkiksi  koulun  arkea  piristävä

vaikutus  ja he näkevät niillä olevan myös hyötyarvoa omassa tulevaisuudessaan. Lisäksi taito  ja

taideainetunneilla  voidaan  oppilaiden  mukaan  ilmaista  itseä  vapaammin  ja  löytää  myös  uusia

puolia  luokkatovereista.  Taito  ja  taideaineiden  asemaa  voidaan  tutkia  paitsi  tutkimalla  niiden

kohderyhmää,  niin  myös  tarkastelemalla  niiden  asemaa  eri  vuosien  perusopetuksen

opetussuunnitelmissa.  Vuoden  1970  POPS  suhtautui  huomattavasti  positiivisemmin  taito  ja

taideainekasvatukseen  kuin  viimeisimmät  POPS:t.  Taito  ja  taideaineiden  avulla  opittavat  arvot,

taidot  ja  tiedot  eivät  ehkä  juuri  tällä  hetkellä  vastaa  voimassaolevan  ihanneyksilön  määritelmää.

Taito ja taideaineilla on lähes rajattomat mahdollisuudet kasvatuksen saralla, mutta jostain syystä

tätä  kasvattamisen  mahdollisuutta  ei  hyödynnetä  täysipainoisesti,  vaikka  perusopetuksen

opetussuunnitelmissa  taito  ja  taideaineille  määritellyt  tavoitteet,  tehtävät  ja  sisällöt  ovat

monipuoliset.

Koska  taito  ja  taideaineet  koettiin  merkityksellisiksi  oppiaineiksi,  löytyisi  myös

jatkotutkimukselle  varmasti  tilausta.  Aihe  on  ajankohtainen  ja  tunteita  herättävä.  Taito  ja

taideaineille  löytyy  aina  niin  puolustajia  kuin  vastustajiakin,  ja  puhuttaessa  niiden  asemasta

peruskoulussa  juututaan  usein  pelkästään  väittelemään  niiden  tarpeellisuudesta  tai

tarpeettomuudesta. Sen vuoksi olisi hyödyllistä nostaa yleiseen keskusteluun, ja nimenomaan taito

ja  taideaineiden puolustamiseen,  myös niitä  seikkoja,  jotka näistä oppiaineista  tekevät persoonaa

kasvattavia, yhteisöllisyyttä edistäviä ja maailmankatsomusta laajentavia.

Taito  ja  taideaineiden  asemaa  voisi  tutkia  esimerkiksi  vertailemalla  eri  kuntien

opetussuunnitelmien  tuntimääriä  taito  ja  taideaineiden  osalta.  Tällöin  voitaisiin  tarkastella

syvemmin  taito  ja  taideaineiden arvostusta  ja  asemaa erilaisissa kunnissa.  Myös  tapaustutkimus

toisi  uutta  tietoa.  Tutkimalla  pidemmän  aikavälin  muutoksia  näkemyksissä  oppilailla,  joilla  on

joko  paljon  tai  vähän  taito  ja  taideaineita  lukujärjestyksessä,  saatettaisiin  saada  selville,  kuinka

taito ja taideaineiden opiskelu vaikuttaa yksilön ajatteluun ja toimintaan.
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Hyvä kotiväki!

Olemme  kaksi  luokanopettajaopiskelijaa  Hämeenlinnan  opettajankoulutuslaitokselta.  Teemme

opinnäytetyötä  taito  ja  taideaineiden  merkityksestä  oppilaille.  Tarkoituksenamme  on  tehdä

perjantaina  31.10.  lapsenne  luokalla  lyhyt  lomakekysely  (35  kysymystä)  taito  ja  taideaineista.

Lomakekyselyssä ei kysytä oppilaan nimeä, emmekä kysy henkilökohtaisia asioita.

Nähnyt: __________________________________

Ystävällisin terveisin,

Elina Ylämäki Riina Tornikoski

elina.ylamaki@uta.fi  riina.tornikoski@uta.fi

mailto:elina.ylamaki@uta.fi
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Taito ja taideaineita ovat LIIKUNTA, KUVATAIDE, KÄSITYÖT ja MUSIIKKI.

1. Mikä mielestäsi tekee taito ja taideaineista mukavia oppiaineita koulussa?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Millaisia hyödyllisiä asioita opit taito ja taideaineissa?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Miksi sinun mielestäsi koulussa opetetaan taito ja taideaineita?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Oletko oppinut luokkakavereistasi taito ja taideainetunneilla asioita, joita et ole muilla

oppitunneilla huomannut? Kerro esimerkki.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!


