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Pro gradu -tutkielmani on jatkoa Kandidaatintutkielmalleni, jossa tutkin kuvataideopetuksen 

asiantuntijoiden mielipiteitä peruskoulun kuvataideopetuksesta. He olivat sitä mieltä, että 

visuaalinen tieto tulisi nostaa perusopetuksessa kirjoitetun ja puhutun tiedon rinnalle integroimalla 

kuvataideopetusta muihin oppiaineisiin. Tutkin kuvataiteen integrointia käytännössä 

luokanopettajan koulutukseen kuulavassa syventävissä opetusharjoittelussa, jonka suoritin 

projektiopintoina Hämeenlinnan normaalikoulun kuvataidepainotteisella luokalla. 

Projektissani pyrin integroimaan kuvataidetta ympäristötietoon, jolloin otin opetettavieni 

aineiden tavoitteet huomioon. Perehdyin kuvataiteen ja ympäristötiedon didaktiikkaan sekä 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Projektin teemaksi valitsin 2. luokkalaisten 

ympäristötiedon kirjasta avaruuden sekä elämän edellytykset. Näitä ehkä tokaluokkalaiselle etäisiä 

aiheita lähestyimme muun muassa tekemällä eri tekniikoilla kuvataidetöitä. Tutkimuksellani halusin 

selvittää käytännön tasolla, miten kuvataiteen integrointi ympäristöopetukseen hyödyttää 

oppimisessa oppilaita, jotka rakentavat omaa maailmankuvaansa. Halusin löytää käytännössä 

toimivia menetelmiä kuvataiteen integroimiselle muihin peruskoulun oppilaineisiin. Luontevaksi 

tutkimusmenetelmäksi valitsin toimintatutkimuksen, jolla käytännönläheisenä menetelmänä pyrin 

kehittämään itseäni opettajana, joka työssään pystyy kehittämään eri tilanteisiin soveltuvia 

menetelmiä. 

Koen saavuttaneeni opetukselleni asettamani tavoitteet ympäristötiedon ja kuvataiteen 

integroinnin avulla. Esimerkiksi oppilaiden tekemä kolmiulotteisen mallin teko aurinkokunnasta 

kattaa sekä kuvataiteen että ympäristötiedon tavoitteita. Oppilaat saivat mallin avulla paremman 

käsityksen aurinkokunnasta. Oppilaiden maalatessa planeetoista valokuvien mukaisia, koen myös 

kuvataideopetukselle asetetut tavoitteet täytetyiksi. Kuvataiteen integrointi motivoi oppilaita heidän 

opiskelussaan. Kuvataiteen töiden avulla erilaiset ympäristötiedon asiakokonaisuudet hahmottuivat 

oppilaille paremmin. Kuvataidetöitä tehdessä oppilailla oli enemmän aikaa pohtia myös 

ympäristötiedon aiheita. Kuvataiteen integrointi ympäristötietoon innoitti minua suunnittelemaan 

oppilaille tehtäviä, jossa vaadittiin heiltä ongelmanratkaisukykyä ja itsenäistä työskentelyä. 

Kuvataidetta on vaikea integroida toisiin aineisiin niin, että voisi ottaa jatkuvasti 

kuvataiteen tavoitteet huomioon. Kuitenkaan peruskoulun kuvataidetuntien aika ei riitä, jotta 

oppilaat saisivat riittävästi harjoitusta kuvataiteesta. Ongelmaan sain ratkaisun, kun jaoin 

kuvataiteen integroinnin kolmeen eri tasoon. Ensimmäisellä tasolla kuvataiteen integrointia 

toteutetaan lisäämällä visuaalista tietoa esimerkiksi videoiden ja valokuvien avulla opetukseen ja 

keskustelemalla esimerkiksi valokuvista oppilaiden kanssa. Näin harjoitetaan oppilaiden visuaalisen 

tiedonkäsittelyn taitoja. Toisella tasolla oppilaat käyttävät opetuksessa eri kuvantekotaitoja, jolloin 

he saavat harjoitusta kuvantekijöinä. Oppilaat käyttävät aktiivisesti kuvantekotaitojaan tehdessään 

muistiinpanoja ja tehtäviä. Kolmannella tasolla opettaja ottaa opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa tasapuolisesti molempien opetettavien aineiden tavoitteet huomioon. Oppilaista tulee 

aktiivisia ongelmanratkaisijoita, opettajan ohjatessa oppilaiden työskentelyä. Opetuksessa 

keskitytään enemmän asioiden yhteyksiin, kuin irrallisiin tiedonpalasiin. Opettaja voi 

suunnitellessaan opetusta pohtia, kuinka syvällisesti kuvataidetta integroisi ja minkä tason valitsee. 

Näin kuvataiteen integroinnista ei tule opettajalle taakka, vaan apuväline opetustyöhön. 

 

Avainsanat: kuvataide, ympäristö- ja luonnontieto, integroitu opetus, toimintatutkimus  
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1 JOHDANTO 

Tervetuloa avaruuslennolle. Laitetaan avaruuspuku päälle ja avaruuskypärä päähän. Lähtölaskenta 

voi alkaa. Näin aloitin Hämeenlinnan normaalikoulun 2. luokan kanssa syventävät projektiopinnot 

syyskuussa 2011. Syventävä opetusharjoittelu on viimeinen luokanopettajan koulutuksessa. 

Syventävän opetusharjoittelun suoritin projektiopintoina, jossa opetuksen suunnittelun ja 

toteutuksen lisäksi opetuksessa on tutkimuksellinen ote, joten koin luontevaksi tehdä pro gradu 

tutkimustani harjoittelustani. Projektiopinnoissa halusin syventää luokanopettajan koulutuksessa 

olleiden lyhyiden sivuaineideni, jotka ovat ympäristötieto ja kuvataide, tuomaa osaamistani. 

Etenkin kuvataiteen integroiminen muihin aineisiin on kiinnostanut minua jo pitkään 

opiskellessani luokanopettajaksi. Sain kokeilla kuvataiteen integrointia käytännössä Hämeenlinnan 

normaalikoulun kuvataidepainotteisessa luokassa. Aktiiviset 2. luokan oppilaat mahdollistivat 

minulle kokeilla erilaisia menetelmiä. Projektiin kuului 20 kahden tunnin opetuskertaa, jotka 

suunnittelin etukäteen. Projektin teeman sain valita tokaluokkalaisten ympäristötiedon kirjasta. 

Silmäni osuivat heti avaruusteemaan. Avaruuden lisäksi käsittelimme elämän edellytyksiä ja 

elämää maapallolla. Tavoitteeni oli lähestyä aiheita tokaluokkalaisen silmin, jotta oppilaat voivat 

rakentaa itse omaa käsitystään avaruudesta ja elämän edellytyksistä. Näitä ehkä tokaluokkalaiselle 

etäisiä aiheita lähestyimme tekemällä eri tekniikoilla kuvataidetöitä. Valokuvien ja videoiden 

avulla herättelin luokassa keskusteluja eri aiheista. Tutkimme etenkin maapallon elottomia ja 

olollisia asioita koulun ympäristötiedonluokassa. Koulun tietokoneluokassa haimme tietoa 

avaruudesta ja kuvataideluokassa syntyi mieltäni herkistäviä kuvataidetöitä. Opetuksen 

suunnitteluun ja toteutukseen valmistauduin perehtymällä alan kirjallisuuteen.  

 

1.1 Kuvataiteen integrointi kiinnostaa  

Kandidaatintutkielmani ”Kuvataideopetus perusopetuksen piirissä” valmistuessa minulle tuli tarve 

jatkaa työtä pro gradu – tutkielmassa. Kandidaatintutkielmassa tutkin eri kuvataiteen 

asiantuntijoiden Synnyt-lehteen kirjoittamia artikkeleita peruskoulun kuvataideopetuksesta. 
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Kandidaatintutkielmassa keskityin lähinnä kolmeen teemaan, joita olivat vuorovaikutusmallien 

merkitys, moderni ja postmoderni taidekäsitys sekä opetussuunnitelman merkitys kuvataiteen 

opetuksessa peruskoulussa. Muun muassa eräs keskeinen johtopäätös nousi kuvataiteen 

asiantuntijoiden kirjoitelmista. Kuvataide ei voi enää jäädä omaan nurkkaan peruskoulun 

opetuksessa, vaan visuaalinen tieto, tulisi nostaa kirjoitetun ja puhutun tiedon rinnalle 

integroimalla kuvataideopetusta muihin oppiaineisiin peruskoulussa. Tätä tukee myös 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kuvataiteelle asettamat tavoitteet. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 236) on kirjattuna, että ”keskeistä 

kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: 

taidetta mediaa ja ympäristöä”. 

Tarkennettakoon, että visuaalinen tieto ei kuitenkaan ole synonyymi kuvataiteelle. 

Kandidaatintutkielmani tutkimustuloksissa ilmeni, että tutkimieni kuvataiteen asiantuntijoilla on 

selvästi huoli perusopetuksen taidekasvatuksen tilasta. Opetus on heidän mielestään yleensä hyvin 

opettajajohtoista ja perustuu behavioristiseen oppimiskäsitykseen, vaikka konstruktivistinen 

oppimiskäsitys on hyväksytty yleiseksi oppimiskäsitykseksi. Asiantuntijoiden mukaan opettajien 

asenteissa kuvataidetta kohtaan tarvitaan muutosta ja samalla pitää lisätä resursseja 

kuvataideopetukseen. Kuvataiteen asiantuntijat eivät halua nostaa kuvataidetta muiden aineiden 

yläpuolelle, vaan pitävät kaikkia oppiaineita tärkeinä. Heidän mukaan visuaalisen tiedon arvostus 

tulisi nostaa muun tiedon muotojen rinnalle, sillä taideaineilla edistetään oppilaan 

persoonallisuuden ja identiteetin kehittymistä. Kuvataiteen asiantuntijoiden mukaan visuaalisia 

tiedonkäsittelytaitoja voisi opettaa myös muissa oppiaineissa. He korostavat, että opettajien tulee 

muuttaa opetustaan opettajajohtoisesta vuorovaikutusmallista sosiaalisuuteen perustuvaan 

vuorovaikutusmalliin tai jopa oppilaan ympäristöä korostavaan vuorovaikutusmalliin, joka Juha 

Varron (2007,40) käsitysten tavoin tukee lasta hänen omista lähtökohdista eikä ulkoapäin 

asetetuista malleista. Kuvataiteen asiantuntijat haluavat turvata jokaiselle oppilaalle 

mahdollisuuden kehittää kuvataiteen avulla itseään ja omia visuaalisia taitojaan. He ovat myös 

melko yksimielisiä siitä, ettei taideopetusta voi toteuttaa pelkästään modernin tai postmodernin 

taidekäsitysten perustella. Erilaiset perinteiset tekniikat ovat edelleen tärkeitä, mutta 

taideopetuksen päähuomio pitäisi olla oppilaan ymmärryksen kehittymisessä. Oppilaan tulee 

ymmärtää omaa kulttuuria ja arvostaa myös toisten ihmisten kulttuuria. Edellä mainittu on myös 

kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 tavoitteisiin. Kuvataideopetuksessa 

pyritään antamaan oppilaalle välitöntä hyötyä opetuksesta ja samalla kehitetään oppilaan 

visuaalisia taitoja. Kuvataiteen asiantuntijat korostavatkin eklektistä lähestymistapaa 

taideopetukseen. Heidän mukaan peruskoulun kuvataideopetus perustuu vielä hyvin pitkälti 
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moderniin taidekäsitykseen, mutta korostavat, että mikäli halutaan päästä perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden asettamiin tavoitteisiin, taideopetuksen pitäisi enemmän 

suuntautua postmodernimpaan suuntaan kuin, mitä se nykyään on.  

Tutkimieni artikkelien perusteella koen, että kuvataiteen asiantuntijat arvostavat 

perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja pitävät sitä kuvataideopetuksen runkona.  Asiantuntijat 

pitävät opetussuunnitelmia välineinä, joiden pohjalta opettajat suunnittelevat kuvataideopetusta. 

Kuvataiteen asiantuntijat ovat tyytyväisiä siihen, että perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa otetaan hyvin visuaalisen kulttuurin muutokset huomioon. Tuntimäärät taito- ja 

taideaineilla ovat kuitenkin niin vähäiset, ettei opettajilla ole mahdollista käydä kaikkea 

opetussuunnitelman asettamaa sisältöä läpi. Tämän ongelman ratkaisemiseksi kuvataiteen 

asiantuntijat ehdottavat kuvataiteen integrointia myös muihin oppiaineisiin, jossa kuvataide voisi 

olla osa tiedonhankintamenetelmänä. Integroinnissa muihin oppiaineisiin ei kuitenkaan saisi 

unohtaa minkään aineen tavoitteita.  

 

1.2 Muita tutkimuksia oppiaineiden integroinnista peruskoulussa 

Hain eri tutkimuksista tietoa siitä, mitä ja miten kuvataideopetukseen liittyviä tutkimuksia on 

tehty. Kuvataiteen integroinnista peruskoulussa löysin viisi pro gradu opinnäytetyötä 2000-luvulta. 

Leena Kiiski tutki kuvataiteen integrointia fysiikan valo-opin kurssilla. Sirpa Mikkonen tutki ja 

integroi kuvataidetta käsityön ja äidinkielen kanssa. Päivi Viljanen tutki tanssin ja kuvataiteen 

integrointia ilmaisun välineenä. Anu Piiparinen tutki matematiikan ja kuvataiteen 

yhdistelmämahdollisuuksia peruskoulun opetuksessa. Kaikista lähimpänä omaa tutkimustani on 

Johanna Penttilän tutkimus, kuvataiteen perusopetuksen taidekäsityksiä. Penttilä soveltaa 

kuvataiteen opetussuunnitelmaa ympäristöpainotteisella taidekurssilla, ja vei oppilaat luontoon 

taidekurssille 2003. Koen mielekkäänä tutkia ympäristötiedon ja kuvataiteen integrointia koulun 

ympäristössä. Toivon näin tutkimukseni auttavan osaltaan kuvataiteen integroinnista kiinnostuneita 

tutkijoita. En koe aiheelliseksi esitellä kaikkia tutkimuksia, vaan keskityn tässä esittelemään 

kolmea tutkimusta, joista pääsin käsitykseen peruskoulun kuvataidekasvatuksen tutkimuksista. 

Nämä tutkimukset ovat minulle mielenkiintoisimmat ja eniten omaa tutkimustani sivuavat 

tutkimukset. Tutkimuksista sain tietoa, miten eri menetelmin voi taidekasvatusta lähestyä. 
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1.2.1 Johanna Penttilän pro gradu-tutkielma: Kuvataiteen perusopetuksen 

taidekasvatuskäsityksiä Saari-projekti – ympäristöpainotteinen taidekurssi, 

käytännön sovellutus kuvataiteen opetussuunnitelman pohjalta 

Johanna Penttilän Pro gradu – tutkielmassa ” Kuvataiteen perusopetuksen taidekasvatuskäsityksiä 

Saari-projekti – ympäristöpainotteinen taidekurssi, käytännön sovellutus kuvataiteen 

opetussuunnitelman pohjalta” tutkimuskohteena on kuvataiteen perusopetuksen 

opetussuunnitelma, siihen sisältyvät taidekasvatuskäsitykset ja opetussuunnitelman soveltaminen 

käytäntöön. Tutkimus herätti mielenkiintoni, kun itsekin pohdin kuvataiteen integroimista 

ympäristötietoon. Penttilä on kiinnostunut opetussuunnitelmasta, sillä hän joutuu 

kuvataideopettajana noudattamaan opetussuunnitelmaa. Hänellä on jonkin verran jo kertynyt 

työkokemusta. Työssään hän on muiden opettajien kanssa käynyt keskustelua perusopetuksen 

tuomista mahdollisuuksista. Penttilän tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa hän 

tutkii kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Toisessa osassa Penttilällä oli käytännön 

opetuskokeilu, jossa hän sovelsi kuvataiteen opetussuunnitelmaa, kokemuksellisuutta ja 

elämyksellisyyttä painottaneella nuorten ympäristöpainotteisella taidekurssilla kesäkuussa 2003. 

Penttilä kertoo tutkimuksestaan, että ” lähtökohtana oli opetussuunnitelman tavoite arviointi- ja 

eläytymiskyvyn kehittäminen suhteessa luontoon, elinympäristöön ja kuvataiteeseen sekä 

havaintojen ja elämysten sanallisen tulkitsemiskyvyn kehittäminen.” (Penttilä 2004, 4) 

Penttilän mukaan taiteen perusopetusta on kritisoitu mm. siitä että sen tavoitteet ovat 

ristiriitaisia. Ensinnä siinä pyritään kohti yksilöllistä ilmaisua, mutta toisaalta määritellään miten 

siihen päästään. Penttilä toteaa opetussuunnitelmasta työssään. (mt. 2.) 

 

 ”Oma kritiikkini kuvataiteen opettajana kohdistuu siihen, että opetussuunnitelma on 

laaja ja moniin tulkintoihin avoin, mutta sisältää piilo-olettamuksia, millaista on 

oikeanlainen taide ja taidekasvatus. Tavoitteena oli havaintojen teko aidossa 

luonnonympäristössä luokkatyöskentelyn sijaan. Viisipäiväisen kurssin aikana 

tutustuimme luonnonilmiöihin, keskustelimme niistä, oppilaat pitivät päiväkirjaa ja 

teimme taideteoksia luonnonmateriaaleista. Kurssin tarkoituksena oli avata ovia 

näkemään luonnon esteettinen merkitys ja laajentaa nuorten taidekäsitystä kattamaan 

myös ympäristötaide osaksi taiteen kenttää. Näin ollen kurssin tavoitteena oli myös 

täydentää omalla osuudellaan nuorten henkistä kasvua taiteen avulla, näkemään taide ja 

luonto voimavaroina elämässään” (mt. 2.) 



9 

 

Mielestäni Penttilän tutkimus on erittäin mielenkiintoinen tutkimukseni kannalta, jossa 

pohditaan kuvataideopetuksen merkityksiä. Käytännön kokemukset näyttävät aina, toimivatko 

teoreettiset ideat käytännössä. Kokeilussa kuitenkin on muistettava, että ryhmät ja 

ryhmädynamiikka ovat joka kerta erilaiset eri opetustilanteissa, joten käytännön kokemuksistakaan 

ei voida tehdä kaikenkattavia johtopäätöksiä. 

 

1.2.2 Heidi Karvisen Väitöskirja: Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä 

Kuvataide osana eheyttämistä peruskoulun alaluokilla 

Heidi Karvinen tutkii väitöskirjassaan ”Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä Kuvataide 

osana eheyttämistä peruskoulun alaluokilla” erityisesti kuvataiteen osuutta aihekokonaisuuksissa. 

Heidi Karviselle tutkimuksen tekeminen on ollut monivaiheinen opiskeluprosessi, sillä samaan 

aikaan hän on toiminut opettajana. Näin hän on saanut tarkastella kouluelämää kaksoisroolista ja 

pyrkinyt tuomaan tutkimuksessaan näkyväksi eheyttävän opetuksen lähtökohdat ja periaatteet 

koulussa toteutettujen aihekokonaisuuksien kautta.(Karvinen 2003) Karvinen selvittää näin omaa 

tutkimusaluetta. 

 

”Tutkimusintressinä on selvittää, millaiset ovat eheyttävän opetuksen lähtökohdat ja 

periaatteet, millä tavoin kuvataide ilmenee eheyttämisessä. Tutkimus on kasvatustieteen 

alaan kuuluvaa opetuksen didaktista tutkimusta, jossa substanssialueelta esiin nostetut 

kategoriat muodostavat aineistolähtöisen teorian eli teoriakehikon. Tutkimuksessa 

rakentunutta teoriakehikkoa puolestaan tarkastellaan kuvataiteen näkökulmasta.” 

(Karvinen 2003) 

 

Tutkimus on luonteeltaan ilmiökeskeinen ja tieteiden välinen. Se on kvalitatiivista 

tutkimusta, jossa käsitteiden merkitykset on löydetty kentältä kerätystä aineistosta. 

Tutkimuksessaan Karvinen käytti groundedtheorya menetelmää joustavasti koulukuntaeroista 

johtuen. Hän on lukenut groundedtheory – tutkimuksia ja pyrki löytämään omaan aineistoonsa 

käsittelyyn käyttökelpoisimman tavan hyödyntää tätä tutkimusotetta. (Karvinen 2003) Karvinen 

selvittää tutkimuksen tuloksia. 

 

”Pyrkimyksenä on lähestyä teoreettisesti opetusympäristöä, jossa opetus ja kuvataide 

kohtaavat. Sitä vastoin tutkimuksella ei tuoteta opettajalle mallia, mitä hyvä opetus on, 
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vaan se antaa tietoa opettamisen kannalta keskeisten tekijöiden välisistä yhteyksistä ja 

niiden muodostamista joustavista ja interaktiivisista toiminnoista, tapahtumista ja 

prosesseista. Tarkoitus on tukea koulun kehittämistä tutkimalla.” (Karvinen 2003.) 

 

1.2.3 Pirkko Pohjakallion väitöskirja Miksi kuvista? koulun kuvataideopetuksen 

muuttuvat perustelut 

Pohjakallio selvittää tutkimuksessaan, kuinka kuvataideopetuksen perustelut 1960- 1970-luvulla 

muuttuivat oleellisesti, jolloin havaitseminen ja kuva alettiin ymmärtää kulttuurisesti. Hän on 

jakanut tutkimuksensa viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa hän johdattelee lukijansa 

tutkimukseensa koululaisten tekemin kuvin Suomen 1900-luvun historiasta ja perehtyy siihen mitä 

koulun piirustuksen ja kuvaamataidon opetus on ammentanut. Toisessa osassa hän esittelee 

tutkimuksensa tausta ja kohteen. Pohjakallio pohtii muun muassa kuvataideopetuksen asemaa 

peruskoulun opetuksessa. Hän tutkii taiteen paikan ja taideopetuksen perusteluiden muutosta 

suomalaisessa koulussa 1900-luvun jälkeen. Kolmannessa osassa Pohjankallio analysoi 

kuvataideopettajien taidekasvatuspuhetta 1940-luvulta peruskoulun syntymiseen saakka. Hän 

tarkastelee kuvataideopettajien perusteluja toivottavista suunnista. Neljännessä osassa Pohjankallio 

keskittyy viiteen pitkään ammatissa toimineeseen kuvataideopettajan kertomukseen 

taidekasvatuksesta. Viidennessä osassa Pohjankallio tekee tutkimuksestaan yhteenvedon ja esittää 

kysymyksensä kuvataideopetuksen tulevaisuudesta. (Pohjakallio 2005.) Pohjankallio kirjoittaa 

kuvataideopetuksen nykytilasta seuraavasti: 

 

 ”Akateemista taitoa on painotettu taiteen ja taidon kustannuksella suomalaisessa 

opettajankoulutuksessa viime vuosikymmeninä. Koulutus on muutettu akateemiseksi ja 

taideaineita on vähennetty. Eräissä opettajankoulutuslaitoksissa taide on poistettu lähes 

kokonaan yhteisistä aineista. Alakoulun luokanopettaja saattaa opettaa kahden 

opintoviikon antamin tiedoin ja taidoin peruskoulun ensimmäiset kuusi vuotta 

kuvataidetta. Entinen kulttuurikasvattaja-kansakoulunopettaja on muuttunut 

akateemiseksi kasvatustieteilijä-opettajaksi.” (mt. 234.) 

 

Uskon useimpien luokanopettajien olevan uteliaita ja tiedonjanoisia. He varmaan 

kehittävät taitojaan opintojensa jälkeenkin. Pohjankallio on kuitenkin oikeassa ollessaan 

huolissaan opettajankoulutuksen suppeasta taideopetuksesta luokanopettajille. Käsittelen itsekin 
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tutkimuksessani kuvataideopetuksen laajaa kenttää, jota on todella vaikea hallita muutaman 

opintopisteen kurssilla. 

 

1.3 Tutkimusongelmat 

1.3.1 Tutkimuskysymysten asettelua 

Minua jäi kandidaatintutkielmani valmistuttua mietityttämään, miten voisin tutkia kuvataiteen 

asiantuntijoiden ideoita kuvataideopetuksessa? Halusin erityisesti tietoa kuvataiteen integroinnista 

muihin aineisiin. Kuunnellessani Hämeenlinnan normaalikoulun tiedotustilaisuudessa 

projektiopinnoista, innostuin suorittamaan syventävän opetusharjoittelun projektiopintoina, jossa 

voisin kokeilla kuvataiteen integrointia toiseen oppiaineeseen. Toisena lyhyenä sivuaineena 

kuvataiteen lisäksi minulla on ympäristötieto, johon koin luontevaksi yhdistää kuvataidetta. 

Projektissa suunnitellaan opetus itsenäisesti tietylle jaksolle ja opettaja ottaa opetuksessa myös 

tutkijan roolin. Pääsin toteuttamaan projektiani Hämeenlinnan normaalikoulun toiselle luokalle, 

joka on kuvataidepainotteinen luokka. Luokan valvojana toimi lehtori Helena Sieppi, joka antoi 

melko vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa projektia, mutta myös tuki ja antoi erittäin hyviä 

käytännön neuvoja aloittavalle opettajalle. Innostuin projektista niin paljon, että päätin heti 

projektini alussa kirjoittaa siitä pro gradu- tutkielmani.  

 

1.3.2 Tutkimukseni keskeiset kysymykset  

Tutkimusaiheeksi valitsin kuvataiteen ja ympäristötiedon integroinnin opetuksessa. 

Tutkimuksellani haluan selvittää käytännön tasolla, miten kuvataiteen integrointi 

ympäristöopetukseen hyödyttää oppimisessa oppilaita, jotka rakentavat omaa maailmankuvaansa? 

Vaikka olen vasta valmistuva opettaja, haluan muuttaa niitä perinteisiä käsityksiäni opettajuudesta, 

kokeilemalla käytännön tasolla erilaisia menetelmiä yhdistämällä kuvataidetta ympäristötietoon 

projektini aikana. Haluan kasvattaa omaa kompetenssiani opettajana oppiaineiden integroinnissa. 

Pro gradu-työssäni tutkin kuvataiteen ja ympäristötiedon integrointia, sekä omien 

opetusmenetelmieni toimivuutta ja käsityksiäni integroinnissa. Muutos, johon tutkimuksellani 

pyrin, kohdistuu näin omiin taitoihini toimia hyvänä opettajana. Pyrin tutkimuksellani saamaan 
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itsestäni luokanopettajan, joka työssään pystyy kehittämään eri tilanteisiin aina soveltuvia 

opetusmenetelmiä. Haluan tutkimuksellani myös havahduttaa lukijoitani näkemään arkinen 

opettajantyö uusin silmin ja haastaa heitä ajattelemaan opetustyötä eri katsantokannoilta.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET 

LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Ympäristötieto alkuopetuksessa  

2.1.1 Mitä ympäristötieto on? 

Professori Leena Aho käsittelee ympäristötiedon oppimista kirjoituksessaan Luonto- ja 

ympäristöoppiminen esi- ja alkuopetuksessa. Ahon mukaan ympäristötieto käsittelee sitä, mitä 

kaikkea luonnonvaraisessa sekä rakennetussa ympäristössä on. Ympäristötiedossa kiinnostavat 

aina kysymykset, mitä ympäristössämme tapahtuu, ja mistä tapahtumat ympäristössämme 

johtuvat? Näin ympäristötiedon tunnilla oppilaat tarkastelevat elämän mahdollisuuksia sekä 

ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. (Aho 1997, 11.) Sari Havu ja Helena Järvinen 

pohtivat myös artikkelissaan Ympäristö- ja luonnontiedon opettaminen ja oppiminen ala-asteella 

ympäristötiedon opetukseen liittyviä asioita. Heidän mukaansa luonnontieteiden perustana ovat 

oppilaan ympäristössä tapahtuvat ilmiöt ja niistä tehtävät havainnot. Ympäristötiedon opetuksen 

tehtävänä on oppilaan luonnon tutkimisen taitojen kehittäminen. Oppilaat oppivat havaintojen 

tekemistä, tunnistamista, luokittelua, mittaamista, kokeilemista, tutkimista, tulkitsemista ja 

arvioimista. (Havu & Järvinen 1997, 140.) Koen ympäristötiedon kannalta keskeisenä, että 

oppilaat oppivat ymmärtämään luonnon ilmiöiden syy ja seuraus - suhteita. 

Luokanopettaja Irmeli Peltonen on koonnut ajatuksiaan kokemuksistaan ja 

havainnoistaan artikkeliinsa Ympäristötieto alkuopetuksessa. Peltonen toteaa, että nykyisin 

vallassa olevan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen oppii omassa tahdissaan 

havainnoimalla, tutkimalla yhdistäen uusia asioita aikaisemmin opittuihin asioihin, jolloin 

ihmisellä oleva tieto on jatkuvassa muutoksessa. Minun on helppo samaistua Peltosen ajatuksiin 

kasvatuksen ja ympäristötiedon opetuksen päämäärästä, jonka tarkoituksena on herättää oppilaissa 

rakkautta ja vastuullisuutta toisiin oppilaisiin koulussa. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ottamaan 

ympäristöstään selvää. Tämän innostuksen olisi hyvä jatkua läpi elämän. (Peltonen 2004, 97.)  
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Halusin itsekin ottaa opetuksessani huomioon lasten uteliaisuuden omaan 

ympäristöönsä. Siksi käytin projektissani hyväksi erilaisia apuvälineitä, jotta uteliaisuus heräisi. 

Välillä katsoimme eri aiheista videoita ja valokuvia niistä keskustellen, välillä haimme tietoa 

tietokoneella. Havainnoimme eri aiheita piirtämällä niitä ympäristöopin vihkoon. Katsoimme 

mikroskoopilla erilaisia pieneliöitä. Tunnustelimme elottomia ja elollisia asioita. Mielestäni koulun 

ympäristötiedon opetuksella on tärkeä tehtävä pitää tätä innostusta yllä. Jos oppilaiden uteliaisuutta 

ei ruokita mielekkäillä tehtävillä, voi innostus helposti lopahtaa, jolloin on vaikea motivoida 

oppilaita ympäristötiedon kysymyksiin uudelleen. Oppilaiden omakohtaisten kokemusten 

kertominen opettajalleen on heille erittäin tärkeää. Ahon mukaan olennaisin opetusta määräävä 

tekijä on lapsi itse, sillä lapsen oma fyysinen ja biologinen ympäristö kiinnostaa lasta kaikkialla ja 

on luonnostaan hänen uteliaiden kysymystensä kohde (Aho 1997, 14). Myös Peltonen korostaa, 

että opetuksen tulee olla lapsilähtöistä, jolloin lasten kaikki aistit otetaan käyttöön ja opetuksesta 

pyritään tekemään elämyksellistä.  Tieto ei saa olla liian teoreettista ja abstraktia, mutta oppilaan 

tuulee omien havaintojen rinnalle saada luonnontieteellistä ja maantieteellistä tietoa. (Peltonen 

2004, 100.) 

Oppilaiden havaintojen sitominen luonnontieteelliseen tietoon on haasteellista. Tässä 

koen oppikirjan olevan erittäin hyvä apuväline. Yhdessä samaa kappaletta tutkimalla oppikirja 

pitää oppilaat aiheessa kiinni. Pelkkä oppikirjan lukeminen ja tehtäväkirjan täyttäminen eivät riitä.  

Oppilaiden esittäessä omia töitään, tarkoitukseni oli saada oppilaat keskustelemaan keskenään, 

eikä esittämään töitään pelkästään minulle. Hyvä opettaja saa oppilaat toimimaan aktiivisesti, 

jolloin opettaja itse voi olla enemmän kuuntelija ja havainnoida luokkaa. Peltonen kirjoittaa 

päässeensä hyviin oppimistuloksiin hyvässä ilmapiirissä jossa jatkuvasti harjoitellaan sosiaalisia 

taitoja. Hänen mukaan hyvä luokkahenki antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden esittää omia 

ajatuksiaan ja oivalluksiaan (Peltonen 2004, 98.) Tähän pyrin myös omassa opetuksessani. Halusin 

että jokainen sai tuoda esille asiansa ja ohjasin oppilaiden kysymykset heille takaisin, jolloin he 

löysivät yhdessä vastauksia kysymyksiin.  

 

2.1.2 Miten lapsi oppi oppimaan 

Keskustelua ja kysymysten asettamista 

Maailmanpankin opetusalan erityisasiantuntijan Pasi Sahlbergin toimittamaa kirjaa 

Luonnontieteiden opetuksen työtapoja on ollut kokoamassa FINISTE -työryhmä, joka koostui 
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muun muassa luonnontiedon opettajista ja didaktikoista. Maija Ahtee ja Pasi Sahlberg kirjoittavat 

ajattelun kehittämisestä. Ahtee ja Sahlberg korostavat keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen 

merkitystä ympäristöopin opetuksessa. Oppilaiden tulee jäsentää aineistoa sekä ilmaista tietämiään 

asioita omin sanoin. Heidän mukaansa suuria ongelmia kouluissa tuottaa oppilaiden 

pintaprosessointi eli ulkoa oppiminen, joka pitäisi korvata syväprosessoinnilla eli ymmärtämiseen 

tähtäävällä toiminnalla. (Sahlberg 1990,39-41.) Tähän koen vaikuttavan erityisesti ne työtavat, 

joita oppilaat oppivat alkuopetuksessa. On täysin selvää, että pelkkä lukukirjan lukeminen ja 

tehtäväkirjan täyttäminen eivät riitä saamaan oppilaita ymmärtämään opetettavia asioita. Ahtee ja 

Sahlberg painottavat, että opetuksessa tulee irrallisten lauseiden sijasta ottaa esille kokonaisuus, 

johon asiat kuuluvat ja perustella asioiden suhde kokonaisuuteen. Oppilaiden tulee tulevaisuuden 

yhteiskunnassaan hallita laajoja asiakokonaisuuksia sekä ymmärtää eri asioiden kytkeytyminen 

toisiinsa. (mt. 42.) Varmasti ympäristötiedon opetus peruskouluissa on muuttunut 1990- luvun 

jälkeen, mutta opetusmenetelmiin tulee aina kiinnittää huomiota. Koen, että opettajan tulee 

tiedostaa se, millaisista kokonaisuuksista oppilaiden maailmankuva koostuu tai millaisia 

kokonaisuuksia kukin ikäryhmä kykenee käsittelemään. Oppilaiden ymmärtämisen tason 

hahmottaminen tekee opettamisen mielekkääksi.  

Ahteen ja Sahlbergin mukaan keskeistä luonnontieteiden opetuksessa on oppilaiden 

kyky tehdä kysymyksiä ja löytää ongelmallisia kohtia käsiteltävistä asioista. Samalla oppilaiden 

kiinnostus herää ja oppilaat motivoituvat aiheeseen. Oppitunnit, jossa opettaja kysyy, olisi 

muutettava sellaisiksi, jossa oppilaat kysyvät ja opettaja ohjaa heitä löytämään vastauksia. (mt.43.) 

Opettajakokemukseni mukaan opetussuunnitelmat, oppikirjat ja aikapula saavat nuoren opettajan 

selaamaan opetettavat aiheet läpi. Kirjan kappaleet on usein suunniteltu oppitunnin mittaisiksi, 

jolloin helposti keskeytetään oppilaiden hyvät kysymykset ja kiirehditään kirjan kappaleet 

loppuun. Opettajan olisi tunnettava kuitenkin vastuuta oppilaistaan. On paljon tärkeämpää oppia 

yksi asia kunnolla, kuin monta asiaa pintapuolisesti. Se, minkä tavan opettaja ottaa alkuopetus 

luokilla, vaikuttaa tietysti oppilaiden asenteisiin opiskelua kohtaan ylemmillä luokilla.  

 

Oppilaiden induktiivinen ja deduktiivinen päättely 

Sahlbergin mukaan oppilas käyttää erilaisia ajattelutapoja liittäessään omaan tietorakenteeseensa 

uutta tietoa. Luonnontieteelliseen ajattelutapaan liittyy läheisesti induktiivinen ja deduktiivinen 

päättely. Induktiivisessa päättelyssä lähdetään suuresta määrästä yksittäisiä tietoja, joista löydetään 

yhteisiä asioita ja riippuvuuksia.  Yksittäisistä tiedoista pyritään löytämään yleistyksiä. (mt. 72.)  
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Sahlberg esittelee induktiivisen ajattelutavan omaksumiseksi Hilda Taban kehittelemiä strategioita. 

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ja luokitellaan käsiteltävään ongelmaan liittyvät ilmiöt tai 

oliot ja etsitään havaintojen välisiä yhteyksiä. Toisessa vaiheessa tulkitaan aineisto tekemällä 

johtopäätöksiä ja yleistyksiä. Kolmannessa vaiheessa pyritään ennustamaan uusia tapahtumia 

johtopäätösten ja yleistysten perusteella. Kaikissa kolmessa vaiheessa pyritään aktivoimaan 

oppilaat itsenäisen työskentelyyn ja yhteistoimintaan. Induktiivista ajattelua voidaan soveltaa 

aineiston käsittelyssä ja ongelman ratkaisussa. (Sahlberg 1990,72.)  Deduktiivinen päättely on 

Sahlbergin mukaan päinvastainen kuin induktiivinen päättely. Deduktiivisessa päättelyssä edetään 

yleistyksestä yksittäiseen tietoon. Deduktiiviseen päättelyyn liittyy saadun tuloksen testaaminen 

kokeellisesti. Induktiivisen päättelyn tuloksia usein testataan deduktiivisella päättelyllä. (mt. 81-

82.)  Induktiivista ja deduktiivista päättelyä käytetään tiedostamattakin opetuksessa. Tiedostaessani 

nämä päättelyn muodot voin opettajana paremmin ottaa ne huomioon opetuksessani, sillä on 

tärkeää, että johdattelen koko luokan, enkä vain osaa, induktiivisen ja deduktiivisen ajattelun 

pariin. Myös Ahon mukaan oppilas muokkaa havaintojaan tekemällä vertailuja. Hän luokittelee 

havaintojaan luonnostaan ja tekee niistä käsitteitä, joita tarkastelee sen mukaan mitä kohteita 

käsitteeseen kuuluu ja toisaalta mitä ominaisuuksia kuuluu kaikille käsitteen alaan kuuluville 

olioille. (Aho 1997, 29.) 

 

Tietorakenteet 

Sari Havun ja Helena Järvisen mukaan ihmisen kyvyn perustana havainnoida ympäristöä ovat 

tietorakenteet. Ympäristötiedon opetuksessa korostetaan jatkuvasti, että oppilaan tulee ymmärtää 

asioiden merkityksiä ja niiden välisiä yhteyksiä. Näin ympäristötiedon oppiminen vahvistaa 

oppilaan ajatteluprosesseja, jotka auttavat oppilasta selviytymään erilaisissa 

ongelmanratkaisutehtävissä. Havun ja Järvisen mukaan muuttolintujen ilmestyminen keväällä 

kertoo luonnontutkijalle paljon kevään etenemisestä. Hyönteissyöjät saapuvat vasta, kun ravintoa 

on tarpeeksi. Jotta tieto olisi käyttökelpoista, täytyy ymmärtää asioiden väliset suhteet. (Havu & 

Järvinen 1997, 140-141.)   

Leena Aho (1997, 28) painottaa, että lapselle olisi annettava riittävästi aikaa 

ympäristön kohteiden ja ilmiöiden tarkasteluun sekä tilaisuus ympäristön kuvailemiseen. 

Oppiaineiden integroimisella voimme saada aikaa asioiden ja ilmiöiden tarkasteluun ja 

kuvailemiseen. Ahon mukaan on tärkeää integroida ympäristöopiskelu muihin 

oppimistoimintoihin. Alkuopetuksesta asti oppilaat oppivat yhteistoiminnalliseen oppimiseen, 
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jossa opettaja toimii oppimisen tukijana ja antaa oppilaalle myös mahdollisuuden kehitellä omia 

ideoitaan. Alkuopetuksessa oppiaineet nivoutuvat luonnollisesti toisiinsa. Kytkennät 

ympäristötiedosta syntyvät muihin tietoaineisiin, kuten matematiikkaan tai äidinkieleen, jolloin 

oleellisena osana ovat muistiin merkitsemisen taidot. Ympäristötieto antaa myös virikkeitä taide- 

ja taitoaineisiin, kuten kuvalliseen esittämiseen ja askarteluun. (Aho 1997, 33.) Käsitykseni 

mukaan opettajat eivät tee suurta numeroa oppiaineiden integroinnista ala-asteella, vaan ideoivat 

opetustaan vapaasti oppiaineiden välisiä rajoja ylittäen. Integroinnissa kuitenkin on otettava 

molempien aineiden tavoitteet huomioon, eikä toinen aine voi jäädä toisen varjoon. Tähän 

aiheeseen palaan vielä myöhemmässä vaiheessa tekstiäni tarkemmin. 

 

2.1.3 Ympäristötieto oppiaineena 

Ahon mukaan yhteiskunnassa toimimisen kannalta ihmisille on tärkeää ymmärtää tieteiden 

keskeiset käsitteet. Pelkkä kokemusperäinen arkiajattelu ei ole enää ihmisille riittänyt, vaan 

luontoa koskevia tietorakenteita sekä tiedonhankintataitoja odotetaan oppilaiden oppivan 

systemaattisessa kasvatuksessa. Huolimatta opetussuunnitelmista ja keskeisistä sisällöistä, pitää 

Ahon mukaan lapsen tietämysrakenteet ottaa huomioon, kun suunnitellaan mitä käsitteestä ja 

ilmiöstä kulloinkin voidaan opiskella ja miten syvälle mennä. Luontoa ja ympäristöä koskevat 

käsitteet ovat samoja varhaiskasvatuksesta viimeiseen kouluvuoteen saakka. Aho luettelee 

keskeisiä käsitteitä, joita ympäristöopissa ovat esimerkiksi tila, voima, energia, aika, ihminen, eliöt 

yleensä ja elämä. Näin oppimisen alue ulottuu maasta avaruuteen. (Aho 1997, 35 -37.) Havun ja 

Järvisen mukaan ympäristötiedon kantavana periaatteena pitää opetuksessa olla kestävän 

kehityksen ideologia. Elinkelpoinen ympäristö sekä yhteiskunta tulee siirtää tuleville sukupolville. 

Ympäristötiedon kokeita, demonstraatioita tai harjoituksia ei tulisi tehdä pelkän oppituntien 

piristyksen vuoksi, vaan opettajan tulee olla selvillä opetuksen tavoitteista ja ydinkohdista, jolloin 

etukäteissuunnittelu opetuksessa korostuu. Opetus tulee sitoa oppilaiden aiemmin opittuun tietoon, 

jolloin oppilaat motivoituvat ja kokevat opetuksen mielekkäänä.  Havu ja Järvinen painottavat 

oppimisen olevan opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Oppilaan omakohtaisten 

havaintojen ja tutkimusten tekeminen vahvistavat lapsen minäkuvaa sekä metakognitiota. (Havu & 

Järvinen 1997, 151–153.)   
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2.2 Kuvataide peruskouluopetuksessa 

2.2.1 Kuvataideopetuksen kentän tiedostaminen 

Turun opettajankoulutuslaitoksella lehtorina toimiva Marjo Räsänen esittelee kirjassaan 

”Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus ” kuvataideopetuksen laajaa kenttää. Koen tämän kentän 

tiedostamisen erittäin tärkeäksi tutkiessani kuvataiteen integrointia ympäristötietoon. Rakennan 

tässä teoriakappaleessa oman käsitykseni kuvataideopetuksesta käyttäen apuna Räsäsen mallia 

kuvataideopetuksesta ja haen tähän malliin muita teorioita tueksi. 

Räsänen jakaa kuvataideopetuksen seitsemäksi eri osa-alueiksi, jotka hän on 

tarkoituksella laittanut seuraavaan järjestykseen: taideteoriat, oppimisnäkemykset, kuvallinen 

kehitys, taidekasvatusmallit ja vuorovaikutusmallit.  

 

 

 

KUVIO 1. Voileipäkakkumalli kuvataideopetuksesta (Räsänen 2008, 15.). 

 

 

Näiden lisäksi Räsäsellä ovat mallit monikulttuurisuus ja monilukutaito, jotka myös ovat erittäin 

tärkeitä, mutta keskityn enemmän viiteen ensimmäiseen, sillä nämä osa-alueet kuvaavat hyvin, 

mistä kuvataideopetus Suomen peruskouluissa rakentuu. Räsänen kuvaa osa-alueita voileipinä, 

joiden päällä on kullekin osa-alueelle ominaisia täytteitä, joista osa-alue muodostuu. Kun nämä 

osa-alueet laitetaan päällekkäin edellisessä järjestyksessä, syntyy Räsäsen voileipäkakku, joka 

kuvaa koko kuvataideopetuksen aluetta, jolla kuvataideopettajat toimivat. Osa-alueiden 
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järjestyksellä on merkitys mallissa, sillä järjestyksessä seuraava osa-alue perustuu edellisiin osa-

alueisiin. (Räsänen 2008, 14) Kuvataidetta opettavat eivät voi hallita koko kuvataideopetuksen 

kenttää, mutta jokaisen kuvataidetta opettavan tulisi hankkia itselleen perusteltu malli tästä 

kentästä(ks. kuvio 1, 18). Silloin opettajalla on opetuksessaan suunnitelmallisuutta, jota opettajalta 

vaaditaan. 

 

2.2.2 Taideteoriat 

Kuvataidetta ovat muovanneet eri tyylikaudet. Eri tyylikausina ovat korostuneet eri teoriat sekä 

ideologiat. Taideteoriat ohjaavat myös kuvataideopetuksen opetussuunnitelmaa, jolloin ne ovat 

selvästi läsnä myös kuvataideopetuksessa. Siksi niiden tiedostaminen on tärkeää kuvataidetta 

opettaville. Marjo Räsäsen jakaa taideteoriat sen mukaan, mikä on niiden käsitys taiteen luonteesta 

ja arvosta (Räsänen 2008, 36). Räsäsen mukaan taideteorioita voisi lähestyä tarkastelemalla niiden 

suhdetta havaintotodellisuuteen, jolloin hän jakaa taideteoriat neljään lohkoon, mimeettisiin, 

ekspressiiviin, formaalisiin ja kulttuuriteorioihin. Mikään teoria ei esiinny yleensä yksin 

kenenkään taiteilijan taidekäsityksissä, mutta teoriat ovat erotettavissa toisistaan ja selventävät 

kuvaa siitä, millaisista osista havaintotodellisuutemme rakentuu. (mt. 24) Kun oppilaille 

selvitetään eri taideteorioiden merkitykset taiteilijoille, alkavat oppilaat ymmärtämään erilaisia 

taideteoksia paremmin ja voivat näin nauttia taidenäyttelyistä. Ilman taideopetusta voivat 

taideteokset jäädä oppilaille täysin mitään sanomattomiksi. Silloin oppilaat kulkevat näyttelyt 

nopeasti lävitse, sen sijaan, että pysähtyisivät joidenkin töiden äärellä, ja miettisivät sitä, mitä 

taiteilija on halunnut työllään tuoda esille.  

 

Mimeettinen teoria  

Esimodernin mimeettisen teorian mukaan taiteella jäljitellään havaintotodellisuutta. Puhtaasti 

mimeettisen teorian kannattajat uskovat, että kaikki ihmiset kaikkialla näkevät ja ymmärtävät 

havaintotodellisuuden samalla tavalla. Näin mimeettisen taidekäsityksen mukaan taideteoksen 

tulkintakin on kaikilla ihmisillä sama, sillä elämme kaikille samassa todellisuudessa. Räsänen 

toteaa, että valokuvauksen sekä naturalistisen maalaustyylin uskotaan tavoittavan tämä yhteinen 

tyyli parhaiten. (Räsänen 2008, 26.)  
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Mimeettisiä töitä kuvataidetunneilla ovat kaikenlaiset jäljennökset. Koen hyvin 

tärkeäksi, että lapset harjaannuttavat käden taitoa tehden mahdollisimman todenmukaisia 

jäljennöksiä. Esimerkiksi pianoa soittavan täytyy harjoittaa sormiaan, mikä on useimmille itsestään 

selvää. Vain tekemällä voi oppia. Samoin kuvataiteessa pitää harjoitella tekniikkaa. Hyvät piirtäjät 

saavatkin usein kehuja. Harva kuitenkin on niin lahjakas, että osaa ilman harjoitusta piirtää. 

Lahjakkaat usein vain ovat niin kiinnostuneita piirtämisestä, että harjoittelevat piirtämistä 

päivittäin. Opetuksessa havaitsin eroja oppilaiden piirtämisen taidoissa. Syy eroihin oli juuri se, 

että hyvät piirtäjät piirtävät paljon. Heille piirtäminen ei ole mitään irrallista tekemistä, vaan 

piirtäminen ja maalaaminen kuuluvat luonnollisena osana heidän arkeen. Hyvät taidot omaavat 

oppilaat eivät paljoa kyselleet opettajalta ideoita, vaan he pääsivät nopeasti töihin kiinni. Havaitsin, 

että jollakin oppilailla oli tapa verrata taitojaan muihin oppilaisiin, mikä jarrutti oppilaan omaa 

tekemistään. Lasten keskuudessa usein arvostetaan niitä, jotka osaavat piirtää parhaiten näköisiä 

teoksia. Opettajana rohkaisinkin oppilaita käyttämään omia taitojaan ja ideoitaan, eikä liikaa 

tuijottelemaan toisten töitä.  

Taidenäyttelyissä usein kuulee kritisoitavan töitä, jotka eivät esitä mitään 

konkreettisesta todellisuudesta. Ihmiset haluavat luonnostaan nähdä tarkkoja kopioita 

ympäristöstä, sillä niitä on ehkä helpoin havainnoida ja arvioida. Ihmisissä on mimeettisiä piirteitä, 

mutta ne ovat vain osana suurempaa kokonaisuutta. 

 

Ekspressiiviset teoriat  

Ekspressiiviset teoriat syntyivät murroksessa, jonka 1900-luvun modernismi aiheutti tuomalla 

taiteilijan subjektiivisen todellisuuden taiteen kohteeksi. Taiteilija saattoi yhdistää oman sisäisen 

maailman ulkoiseen, ympärillään olevaan todellisuuteen, jonka herättämiä tunnekokemuksia 

taiteilija tulkitsi työssään. Ekspressiivisten teorioiden mukaan keskeinen rooli on taiteilijalla, joka 

pyrkii kuitenkin olemaan vuorovaikutuksessa katsojan kanssa. Tunnusmerkkejä ekspressiivisille 

töille on töiden herättämät mielialat katsojassa, jotka parhaimmillaan vastaavat taiteilijan kokemia 

mielialoja. Tunteet, empatia ja elämyksellisyys kuuluvat vahvasti ekspressiiviseen 

taidekokemukseen. (Räsänen 2008, 26.) 

Havaitsin projektini aikana, kun oppilaat kuvasivat tunteitaan ja tuntemuksiaan 

kuvataidetöissään, että toisten samaistuminen tunteisiin, toi oppilaille itsevarmuutta harjoittaa omia 

kuvataidetaitoja. Oppilaat tarvitsivat usein opettajan hyväksynnän töilleen koulussa. Tämä voi 

haitata oppilaan omaa tulkintaa. Koin, että opettajana määräsin heidän mielestään, mitä saa ja mitä 
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ei saa tehdä. Koin, että tehtäväkseni jäikin rohkaista oppilaita kokeilemaan heidän omia ideoitaan. 

Liian helposti eräät oppilaat matkivat toisiaan ja ”varmistivat näin onnistumistaan” sen sijaan, että 

rohkeasti olisivat tulkinneet omia ajatuksiaan ja tunteitaan.  

Elämysten etsijälle, jolla on kokemusta taideteoksista ja taidenäyttelyistä, voivat 

ekspressiiviset teokset antaa enemmän tilaa omien mielialojen tulkintaan taiteen avulla, toisin kuin 

mimeettiset teokset, jotka vain kopioivat ympäristöä. Omien kykyjen löytäminen tunteidensa 

tulkitsijana tuo oppilaalle itsevarmuutta harjoittaa omaa kuvataideosaamista. 

 

Formalistiset teoriat 

Täysmodernismin näkemys ”taidetta taiteen vuoksi ”, nosti teoksen taidekokemuksen keskiöön. 

Formalismi syntyi luonnontieteiden rinnalla, kun tieteen kaavojen ja käsitteiden taiteelliseksi 

vastineeksi nostettiin värit ja abstraktit muodot. Taiteilija muuttaa sisäisen ja ulkoisen 

todellisuutensa ei-esittävään muotoon, jolloin taide on itseisarvo ja teokset saavat 

arkikokemuksesta poikkeavan esteettisen kokemuksen. Formaaliset teokset aukeavat katsojalle 

vasta, kun hän on arvovapaassa tilassa. Formaalin taiteen universaali kieli edellyttää 

asiantuntemusta, johon kuuluu väriopin ja sommittelusääntöjen hallitseminen. (Räsänen 2008, 27.)  

Koen olevani formalismin alueella vielä melko heikoilla jäillä, vaikka voisi kuvitella, 

että väriopista ja erilaisista muodoista keskusteleminen on helppoa oppilaiden kanssa. Koen, että 

formalismin alueella siirrän väkisin omia ideoitani oppilaille, enkä saa heitä itse ajattelemaan. 

Parhaiten formalistiset ideat tulivat esille, kun katsoimme eri taiteilijoiden töitä, ja etsimme niistä 

eri värisävyjä ja erilaisia muotoja. Näillä muodoilla koetimme elävöittää oppilaiden kuvataidetöitä, 

kun esimerkiksi piirsimme eläimiä veden äärellä.  

 

Modernismin ja postmodernismin kamppailua 

Räsäsen mukaan postmodernit kulttuuri- ja taideteoriat ovat syntyneet taideyhteisöjen tarpeesta 

reagoida yhteiskuntaan. Postmodernismi syntyi kritiikkinä modernismille, johon kuuluu vahva 

usko jokaisen uuden taidesuuntauksen olevan edellistä parempi. Modernistit pitävät 

taideyhteisöään yhteiskunnasta irrallisena etujoukkona, jolloin taidetta kykenevät tulkitsemaan 

vain taideyhteisön jäsenet. Postmoderneissa teorioissa taideyhteisö heijastaa ympäröivää maailmaa 

ja taideyhteisön jäsenten nähdään toimivan kulttuurikriitikkoina, jotka reagoivat yhteiskuntaan 

osana sitä. Postmodernit teoriat kyseenalaistavat taiteilijoiden roolin muilta salatun tiedon 
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haltijoina. Postmodernismi ei usko ideologioihin tai uskontojen kaltaisiin maailmanselityksiin, 

vaan nostaa keskiöön erilaisten osaryhmien näkemykset. (Räsänen 2008, 29–30.)  

Arthur Eflandin mukaan modernismi uskoo universaaliin todellisuuteen, jolloin 

modernistisen näkemyksen mukaan ei voi havaita paikallisia tai etnisiä eroja. Modernismi suosii 

abstraktia ilmaisua ja nostaa muodon teoksen keskeiseksi sisällöksi ja samalla hylkää kertovan 

sisällön. Taiteessa muodon, kauneuden ja merkityksen johdonmukaisuus ja puhtaus ovat keskeisiä. 

Modernismin tavoite on hylätä vanhaa todellisuutta ja luoda uutta. Postmodernismi ei selitä 

taidetta universaalina kielenä, vaan katsoo taiteen koostuvan kulttuurisen tuotannon ja 

toisintamisen muotona. Postmodernit tyylit ovat pluralistisia ja alttiita monikerroksisille 

tulkinnoille, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. Kehitys ei ole lineaarista, vaan joskus 

paikallaan pysyvää tai taannehtivaa. Asiantuntijoiden, jotka väittävät pitävän hallussaan salattua 

parempaa tietoa, rooli on postmodernismin mukaan kyseenalaistettu. Näin postmodernismi pyrkii 

hävittämään rajat korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin väliltä. Postmoderni elää nykyisyydessä 

ja lähellä eri kulttuureita ja on kiinnostunut menneisyyden ja nykyisyyden integroimisesta. (Efland 

1998,49.) 

Postmodernia tyyliä voisi kritisoida siitä, että se hyväksyy kaiken taiteeksi, mitä 

taiteilija on taiteeksi katsonut. Modernille katsojalle tulee tunne teoksesta, että tuonhan olisi voinut 

kuka tahansa tehdä. Siksi teoksella ei ole mitään arvoa ja kuka tahansa voi olla taiteilija, jos niin 

monen katsojan sanoin ”kaikenlaiset kulttuuriset töherrykset” kannetaan taidemuseoihin. 

Postmodernistinen taiteilija pitää tätä oivalluksena, sillä jokainen voi todella olla taiteilija ja 

kehittää itseään taiteilijana. Taidetta voidaan tehdä myös yhdessä, jolloin teos syntyy yhteisten 

tavoitteiden ja toimintojen vaikutuksen alla. Näin taiteilijat luovat yhteistä kulttuuria. 

 

2.2.3 Oppimisnäkemykset 

Räsäsen mukaan kuvataideopetuksen käytännöt perustuvat opettajan omiin käsityksiin 

taideteorioista ja kasvatuksen sekä oppimisen luonteesta. Oppimista ja kehitystä voi seurata 

oppilaiden töistä sekä tavasta, miten oppilaat ymmärtävät ja tulkitsevat muiden töitä (Räsänen 

2008, 35.)  

Outi Puron mukaan taiteiden tutkimuksessa ollaan tekemisessä arvostusten, 

kokemusten ja vaikeasti käsitteellistettävien ilmiöiden kanssa. Silloin pitää hyväksyä, ettei arvoista 

ja arvostuksista riippumatonta ns. neutraalia tietoa ole olemassakaan. Tällainen omiin kokemuksiin 
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ja arvoihin perustuva tieto kuitenkin on ihmiselle tärkeää. Tällaista tietoa oppilaat voivat 

peruskoulussa hankkia taito- ja taideaineiden avulla. ( Puro 2010, 10.) 

Keskeisiä päämuuttujia Räsäsen mielestä oppimisnäkemyksestä puhuttaessa ovat 

luonto, lapsi ja oppiaine.  Näiden keskelle hän lisää tiedonkäsittelyn merkityksen oppiaineessa. 

Jokin opettaja voi painottaa opetustaan ulkomaailman mimeettiseen kuvaamiseen, jolloin opettaja 

soveltaa luonnon havaitsemisessa ja kuvaamisessa yhteisiä periaatteita. Oppilaan omia yksilöllisiä 

havaintoja ei pidetä tärkeinä, vaan arvostusta saavat kulttuurista riippumattomat käsitteet ja 

toimintatavat. Tällöin kuvataidetta käytetään tärkeimpinä pidettyjen aineiden tukena. ( Räsänen 

2008, 36.)   

Räsäsen mukaan ekspressiiviseen taideteoriaan tukeutuva opettaja pitää oppilaan omia 

havaintoja opetuksen keskiössä. Silloin opettajan opetuksen keskiössä on lapsi, jonka 

elämismaailmaan tieto liitetään ainutkertaisena kokemuksena. Näin kasvatuksen arvo on yksilön 

arvoihin ja tunne-elämään sidoksissa, jolloin oppiminen on itseohjautuvaa. Tähän voidaan liittää 

sosiaalisuus, jolloin ympäristöä havainnoidaan yhdessä ja yksilö oppii huomioimaan omat ja 

ryhmän tarpeet. Silloin kokemuksia voidaan tarkastella suhteessa yhteiseen ympäristöön. (Räsänen 

2008, 37.) Ekspressiiviseen taideteoriaan tukeutuva opettaja suosii keskusteluja ja oppilaat saavat 

tehdä itselleen tärkeitä töitä. Piirustustaitoja ei pidetä silloin tärkeimpänä taitona, eikä kuvataide 

ole muiden oppiaineiden tukiaine, vaan jo sinänsä tärkeä oppilaan maailmankuvaa tukeva aine. 

Oppilaat kokevat kuvataideopetuksen koulutyötä piristäväksi oppiaineeksi, kun saavat toteuttaa 

itseään sen sijaan, että heidän pitäisi tarkasti seurata ohjeita. He voivat tehdä yhteisiä projekteita, 

josta riittää iloa pitkään.  

Räsäsen mukaan tiedonkäsittelyä painottava konstruktivistinen oppimisnäkemys, joka 

nyt on vallalla, perustuu aina oppijan kokemukselle ja tieto näin ollen on kulttuurisesti ja 

yksilöllisesti määräytynyttä. Tiedon avulla yksilö sopeutuu ympäristöön, jolloin yksittäisillä 

faktoilla ei ole suurta merkitystä, vaan oppimisessa on keskeistä informaation käsittelyä 

helpottavien rakenteiden ja prosessien luonti. (mt.  38–39.) 

 

2.2.4  Lapsen kuvallisen kehityksen kaudet 

Kouluopetuksesta puhuttaessa usein pohditaan oppilaiden kuvallista kehitystä. Kuvallinen kehitys 

näyttäisi olevan paljon laajempi käsite kuin, mitä yleisesti luullaan. Marjo Räsäsen mukaan 

oppimisteoriat koostuvat pohdinnoista, jossa korostuvat kysymykset tiedon luonteesta, 

kasvatuksen arvoista, oppimisesta ja oppimisprosessista. Esitys kuvallisesta kehityksestä syntyy 
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oppimisteorioiden ja taideteorioiden yhdistelmänä. Näiden teorioiden pohjalta erilaisissa 

kasvatusmalleissa määritellään opetuksen sisältöä, tavoitteita tai opetusmenetelmiä. (Räsänen 

2008, 36.) Räsänen toteaa, ettei lasten tekemiä kuvia tulisi tulkita irrallisina, jos kuvia tulkitaan 

kehityksen näkökulmasta, sillä yksittäiset kuvat voivat poiketa huomattavastikin lapselle tietyssä 

kehityskaudessa olevasta ilmaisusta (mt. 42). Joskus lapset haluavat irrotella ja kuvan tekeminen 

voi olla sijaistoimintaa tai vain huvin vuoksi valkoisen pinnan täyttämistä värillä. Tällainen 

suunnitelmaton värittely tai erilaisten muotojen piirtely on tärkeää lapselle. Silloin lapsen luovuus 

kehittyy. Hän yhdistelee muotoja ja värejä keskenään.  

Viktor Lowenfeldin (1947) ja Rhoda Kellogin (1959) tutkimuksia lapsen ensimmäisten 

vuosien osalta pidetään osittain käyttökelpoisina. Lowenfeldin ja Brittainin mukaan lapsen 

kuvallisen kehityksen voi jakaa viiteen ajan jaksoon, jota ovat 1) riimustelukausi, 2) 

esikaavamainen kausi, 3) kaavamainen kausi, 4) alkava realismin kausi ja 5) näennäisrealismin 

kausi. (Räsänen 2008, 42–45.)  

Lowenfeld ja Brittain korostavat ensimmäisten lapsuuden vuosien olevan erittäin 

tärkeitä lapsen kuvallisen kehityksen kannalta. Silloin lapsi luo pohjaa myöhemmälle oppimiselle. 

Ensimmäiset merkit paperille ovat tärkeitä askelia itseilmaisulle, johon voidaan lukea piirtämisen 

ja maalaamisen lisäksi kirjoittamisen maailma.  Lapsen riimustelukausi alkaa noin puolentoista 

vuoden iässä ja kestää noin 4-vuotiaaksi. Riimustelukauden, jolloin piirtäminen perustuu 

motoriseen harjoitteluun, voi jakaa kolmeen jaksoon. Epämääräinen riimustelu, jolloin piirtely on 

sattumanvaraista ja lapsi ei vielä ymmärrä, että hän voisi tehdä, mitä haluaa. Kontrolloidun 

riimustelun jaksolla lapsi huomaa yhteyden liikkeensä ja paperille tulleen jäljen välillä. Nimeävä 

riimustelun jaksolla lapsi alkaa nimetä asioita töistä. Esimerkiksi jokin piirroksessa esittää äitiä ja 

jokin isää. ( Lowenfeld & Brittain 1975,123–130.) Riimustelukaudella lapsi kokeilee erilaisia 

otteita kynästä ja selvittää, miten parhaiten saa kynästä kiinni. Myös eri väriin tutustutaan, mutta 

tärkeämpää lapselle on kokeilla samoja välineitä, joita vanhemmat ihmiset käyttävät. Siksi olisi 

erityisen tärkeää piirtää lasten kanssa heidän kehityskausien aikana.  

Lowenfeldin ja Brittainin mukaan esikaavamaisella kaudella, kun lapsi on 4-7-vuotias, 

kuvat muuttuvat esittävimmiksi. Lapsi piirtää asioita ympärillään olevasta maailmasta. Piirroksista 

opettaja tai vanhemmat voivat tulkita lapsen ajattelun prosessia. Luonteenomaista esikaavamaiselle 

kaudelle on, että lapsen piirrokset kehittyvät epämääräisestä viivakokoelmasta esitykselliseen ja 

määrättyyn muotoon. Ensimmäiset kuvat esittävät ihmistä. Myöhemmässä vaiheessa niin kutsuttu 

pääjalkainen, jossa ensin on piirretty ympyrä naamaksi ja jalat ja kädet lähtevät naamasta, muuttuu 

kokonaiseksi ihmishahmoksi. ( mt. 155.) 
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Lowenfeldin ja Brittainin mukaan 7–9-vuotiaana lapsi on kaavamaisella 

kehitysvaiheella, jolloin lapsi rakentaa kuvan perusviivan varaan ja käyttää kaavamaisesti erilaisia 

symboleja, joita toistetaan uudestaan ja uudestaan. Toisten lasten mallit esimerkiksi ihmisestä 

voivat olla hyvinkin rikkaita, kun toisten on aika niukkoja. Perusviiva ilmentää lapsen oivallusta 

hänen suhteestaan ympäristöönsä. ( Lowenfeld & Brittain 1975, 183–188.) 

Lowenfeldin ja Brittainin mukaan 9–12-vuotiaana lapsella on alkavan realismin kausi. 

Lapsi havaitsee olevansa yhteisössä ikätoveriensa kanssa, jolloin sosiaalistuminen voi alkaa. 

Tunnusomaista on että piirrosten hahmot alkavat saada yksilöllisiä piirteitä. mt. 183–188.) 

Lowenfeldin ja Brittainin mukaan näennäisrealismin vaihe on 12–14-vuotiailla lapsilla 

jolloin lapsi pyrkii todenmukaiseen kuvaukseen, mutta eivät vielä pohjaudu todellisuuden 

havainnointiin. Tässä iässä useimmat ovat viimeistä kertaa julkisen koulun tarjoamassa taideopissa 

ja ne asenteet, joita nuorilla silloin on, vaikuttavat heidän aikuisiän taidekäsitykseen. Valitettavan 

usein lasten kehitys päättyy tähän kehitysvaiheeseen, ja vain lahjakkaat, joilla riittää kiinnostusta, 

jatkavat itsensä ilmaisua kuvallisesti. ( mt. 183–188.) 

 

Lasten kuvien tulkinnasta 

Räsänen mukaan unohdetaan helposti kuvien ilmaisevan lapsen persoonallisuutta, jos lasten kuvia 

käytetään vain älykkyyden ja kehityksen mittarina. Emotionaalisilla tekijöillä on keskeinen rooli 

kuvailmaisussa. Kun kuvia tutkitaan myös persoonallisuuden ilmauksena, tulevat ne lähelle 

projektiivisia testejä, joissa epämääräisiä kuvia tulkitessaan ihmisellä on taipumus ilmaista omaa 

maailmankuvaansa. Lapsen kehitystä on tutkittu vapaiden aiheiden pohjalta sekä ennalta 

määrätyillä aiheilla kuten puu, talo, perhe tai eläin. Sisältöjen lisäksi tarkastellaan muotoseikkoja, 

kuten viivojen luonnetta, värien käyttöä, sommittelua ja liikettä. Räsänen muistuttaa, että lapsen 

tekemien kuvien tulkitsemisessa tulisi aina ottaa huomioon sukupuoli ja ikä, sekä kuvia tulisi 

tarkastella koko persoonallisuuden näkökulmasta, jolloin otetaan huomioon myös lapsen 

sosiaaliset suhteet. Kuvallisen kehityksen teorioita vaivaa usein ristiriita, puhutaanko lasten töistä 

taiteena vai selvittääkö kuvailmaisu lapsen kehityskulkua. Räsäsen mukaan lapsen kuvailmaisussa 

on kyse pikemminkin tietämisen tavasta ja nähdä kuvallinen ilmaisu kognitiivisen kasvun 

ilmaisijana. (Räsänen 2008, 42–45.)  

Projektissani tutkimani toisen luokan oppilaat olivat 8-vuotiaita, jolloin voisi kuvitella 

oppilaitteni olevan kaavamaisella kehitysvaiheella. Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole, 

sillä lapsen kehitysvaihe ei mene aina iän mukaan, vaan hänen on kuljettava aikaisemmat 
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kehitysvaiheet läpi. Räsänen (mt. 42) toteaa kehitystutkimuksien osoittaneen, että samanikäiset 

lapset voivat olla eri kehitysvaiheessa. Projektiini osallistuneet tokaluokkalaiset olivat kaikki 

erittäin taitavia ikäisikseen. Heillä kaikilla oli kuvataidetöissään paljon yksilöllisiä piirteitä. Toki 

erojakin taitotasoissa oli. He tekivät mielellään yhteisiä töitä. Oppilaista suurin osa oli siirtynyt tai 

siirtymässä jo alkavan realismin kaudelle.  

 

2.2.5 Taidekasvatusmallit  

Marjo Räsänen kuvaa taidekasvatusmallit osa-alueellaan sitä tapaa, jolla opettaja taidetta opettaa. 

Se taidekasvatusmalli, jonka opettaja valitsee, perustuu opettajan omiin käsityksiin taideteoriasta, 

oppimisnäkemyksestä sekä oppilaiden kuvallisen kehityksen tasosta. Neljä erilaista 

taidekasvatusmallia ovat jäljittely, itseilmaisu, muoto ja näiden yhdistelmänä visuaalinen kulttuuri. 

(Räsänen2008, 80) Käsittelen jokaisen taidekasvatusmallin erillisenä muista, vaikka tuskin kukaan 

opettaja on valinnut yhtä taidekasvatusmallia, mutta jokainen opettaja tunnistaa opetuksessaan 

piirteitä, joita eri on taidemalleissa. Kaikista malleista löytyy hyviä ja huonoja puolia.  

Jäljittelyyn perustuvassa taidekasvatusmallissa pyritään oppilaalle antamaan välineitä 

kuvaamaan tarkkoja näköhavaintojaan ympäristöstään. Vasta edistyneimmille oppilaille annetaan 

mahdollisuus persoonalliseen ilmaisuun. Näin oppilaan arviointikin perustuu siihen, kuinka hyvin 

oppilas on saavuttanut näköisyysvaatimuksen, jolloin oppilaat on helppo laittaa arvioinnissa 

paremmuusjärjestykseen. (Räsänen 2008, 80–81.) Jäljittelymallin etuna koen sen, että oppilaan 

piirtämisen taidot kehittyvät ja oppilas voi käyttää kuvataidetaitojaan hyödyksi muissakin 

oppiaineissa. Heikkoutena koen sen, että oppilaan itsensä ilmaiseminen jää melko vähäiseksi, jos 

opettaja keskittyy kuvataideopetuksessaan pelkästään ympäristön jäljittelyyn.  

Räsäsen mukaan muotoa korostava opettaja arvioi oppilaiden kuvataidetaitoja kuvan 

tekemiseen ja lopputuloksen perusteella. Lopputulos paljastaa oppilaan taidot. Räsänen puhuu 

taitokeskeisen opettajan päätekäyttäytymisestä, jolloin opettaja määrittelee oppilaalle tarkasti, mitä 

kuvassa tulee olla, esimerkiksi yhden pakopisteen työ tai vastaväreihin perustuva asetelma. 

Räsäsen mukaan muotoa painottava taideopetus on hyvin lähellä jäljittelyä painottavaa 

kasvatusmallia, jolloin taitojen merkitys korostuu sisällön kustannuksella. Opettaja tukeutuu 

formalistiseen taidekäsitykseen ja odottaa, että oppilaat omaksuvat hänen antamia kuvan tekemisen 

tapoja ja malleja.  (mt. 81.) Koen muotoa korostavan opettajan pitävän oppilaan työtä käytännössä 

epäonnistuneena, jos opettajan odottamia määritteitä ei työstä löydy. Kun opettaja ei löydä muita 

sisältöjä työstä, kuin omia antamiaan malleja, voivat oppilaat kokea kuvataiteen ulkoiseksi 
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puurtamiseksi ilman sisältöä. Opettajan on  aistittava, ymmärtävätkö oppilaat opettajan asettamat 

tavoitteet. Työtä ei saisi arvioida vasta valmiina, vaan opettajan on ohjattava työtä tekevää 

oppilasta ja otettava huomioon arvioinnissa koko prosessi. 

Vastakohtana muoto- ja jäljittelymallille on itseilmaisumalli, jolloin lähtökohtana on 

oppilaan maailma. Opettaja tähtää oppilaan persoonallisuuden kasvuun, jolloin hän kannustaa 

oppilaita ilmaisemaan töillään itseään. Opettaja pyrkii luomaan luokkaan turvallisen tai 

luottamuksellisen ilmapiirin, jolloin oppilas uskaltaa ilmaista henkilökohtaisia kokemuksia ja 

tuntemuksia. Näin tehtävien sisällöt ovat hyvin avoimia. (Räsänen 2008,82.) 

 Tässä on vaarana heittäytyä puuhastelemaan ilman tavoitteita. Opettaja ei voi 

laiminlyödä opetussuunnitelmaan kirjoitettuja tavoitteita. Hänen on varmistettava, että oppilaat 

ovat ymmärtäneet tavoitteet mielellään ennen kuin alkavat tekemään töitään. Kun tavoitteet ovat 

oppilaille selvillä, voivat oppilaat paremmin keskittyä työn persoonalliseen puoleen. Voihan 

kuvataidetta harrastaa enemmän kuvataidekouluissa, jossa voidaan opetukselle asettaa eri 

tavoitteita kuin kouluissa.  

Sosio-kulttuurisessa kuvataiteen opetuksessa tarkoituksena on opettaa oppilaille toisen 

kulttuurin suvaitsevaisuutta ja ohjataan vuorovaikutukseen vieraan kulttuurin kanssa. Silloin 

opettaja kannustaa oppilaita kulttuuristen ilmiöiden ja ongelmien havaitsemiseen ja 

keskustelemiseen. Ongelmia käsitellään kuvataiteen avulla. (mt.84-85.)   

Opettajan on hyvä tunnistaa nämä eri taidekasvatusmallit, ja pohtia omaa opetustaan 

niin, että korostaako hänen opetus tiettyä mallia ja varsinkin mallin huonoja puolia. Näin opettaja 

voi kehittää opetustaan jokaiselle oppilaalle sopivammaksi ja ottaa eri oppilaiden mielenkiinnon 

kohteet huomioon. Projektissani halusin olla avoin kaikille taidekasvatusmalleille. 

Taidekasvatusmalleja ei ole tarkoitus samanaikaisesti toteuttaa, vaan eri tehtävissä voi keskittyä 

enemmän tiettyyn taidekasvatusmalliin ja jättää muut mallit vähemmälle huomiolle. 

 

2.2.6 Vuorovaikutusmallit 

Marjo Räsäsen kuvataideopetuksesta tekemän voileipäkakkumallin eri osa-alueet erilaisine 

täytteineen ovat tuoneet ilmi kuvataideopetuksen laajuuden. Tämä kenttä tulisi jokaisen kuva-

taidetta opettavan ottaa huomioon opetusta suunnitellessaan. Opettajat eivät voi olla eksperttejä 

jokaisessa opettamassaan oppiaineessaan. Useimmalla opettajalla on jokin lempiaine, jota opettaa. 

Oppilaiden saama opetus ei saa pelkästään olla sen varassa, millainen suhde opettajalla on 

oppiaineeseen. Jokaiseen oppiaineeseen tulee suhtautua tosissaan. Kukaan ei ole kuitenkaan yksin. 
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Työtoverit, opetussuunnitelma ja kirjallisuus varmasti auttavat opettajia kuvataideopetuksessa kun 

vain asenne on kunnossa. Räsäsen mukaan kuvataideopettajat ovat usein eklektisiä, jolloin he 

osaavat soveltaa eri taidekasvatusmalleja, eivätkä ole sitoutuneita vain yhteen malliin. Miten hyvin 

opettajan valitsemat taidekasvatusmallit toimivat, riippuu siitä, millaista vuorovaikutusmallia 

opettaja käyttää. Räsäsen vuorovaikutusmalleja ovat opettajakeskeisyyteen pohjautuva, 

oppilaskeskeisyyttä korostava, sosiaalisuuteen perustuva ja oppimisympäristöä painottava 

vuorovaikutusmalli. (Räsänen 2008, 86.) 

Räsäsen mukaan opettajakeskeisessä vuorovaikutusmallissa opettaja määrittelee 

opetuskäytännöt omien arvojensa pohjalta, jolloin opittu tieto näkyy oppilaan käyttäytymisessä. 

Opettaja keskittyykin opetuksessa käyttäytymisen muutosten vahvistamiseen haluamaansa 

suuntaan. Opettajakeskeisyys liitetään usein myös muotoa korostavaan taideopetukseen, jolloin 

opettaja teettää paljon mekaanisia muotoharjoituksia. Tällainen opetus perustuu hyvin pitkälti 

behavioristiseen kasvatusnäkemykseen, jolloin opettaja vahvistaa toivomiansa käyttäytymismalleja 

oppilaissa (mt. 85–86.) Koen, että opetustaan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustava 

opettaja voi myös rakentaa opetuksen virheellisesti oppilaita kuuntelematta. Ekspressiivisiin 

taideteorioihin opetustaan perustava opettaja voi olla liian innokas haastamaan oppilaitaan 

tulkitsemaan tunteitaan jokaisella kuvataidetunnilla. Kaikki oppilaat eivät ole valmiita tällaiseen, 

vaan haluavat tehdä välillä mekaanisia kuvataideharjoitteita.  

Räsäsellä toisena vuorovaikutusmallina on oppilaskeskeisyyttä korostavassa malli, 

jossa opetettu tieto saa merkityksen vasta liittyessään oppijan elämään. Silloin oppilaan 

kehitysvaihe ja kokemukset vaikuttavat kuvataideopetuksen toteutukseen. Näin ollen oppilas itse 

osaa parhaiten määritellä oppimistavoitteensa ja oppiminen on itseohjautuvaa ja syntyy halusta 

toteuttaa omia kykyjä. Opettajan tehtäväksi jää seurata, miten oppiminen ilmenee oppilaan 

arvoissa sekä tunne-elämässä. Opettaja tarjoaa tukea, kun havaitsee ongelmia. Oppilaskeskeisessä 

vuorovaikutusmallissa taiteeseen liittyvät tulkinnat ja merkitykset johdetaan oppilaan omista 

tunteista ja kokemuksista, eikä teoksen kontekstualisointia pidetä tärkeänä. Näin ollen yhteys 

ekspressiivisiin taideteorioihin ja itseilmaisua korostavaan taidekasvatukseen on ilmeinen (mt. 87–

89.) Oma näkemykseni on, että oppilaskeskeistä taidekasvatusmallia kokonaisuudessaan voi 

paremmin soveltaa kuvataidekouluissa, jossa kuvataideopettajalla on enemmän kompetenssia 

ohjata oppilaitaan kuvallisessa ilmaisussaan. Koen, ettei opettaja voi suunnitella opetusta  täysin 

oppilaskeskeisesti, ottaen pelkästään oppilaiden omat tavoitteet huomioon. Peruskoulussa 

opettajan tulee ottaa opetussuunnitelma ja oma kompetenssi huomioon. Opettaja voi kuitenkin 

kehittää omaa kuvataideopetustaan kohti oppilaskeskeisyyttä korostavaa mallia, jolloin opetuksesta 

tulee oppilaille mielekkäämpää.  
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Räsäsen esittelee kolmanneksi sosiaalisuuteen perustuvan vuorovaikutusmallin, jossa 

opettaja kasvattaa oppilaitaan sopeutumaan muutoksiin. Kasvatuksen arvo perustuu 

henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä sosiaalisiin vuorovaikutuksiin. Opetuksen tavoitteista ja 

päämääristä neuvotellaan yhdessä. Sosiaalisuuteen tähtäävä vuorovaikutusmalli täydentää 

oppilaskeskeistä vuorovaikutusmallia, sillä kokonaisvaltainen kasvu edellyttää sekä yksilön sekä 

yhteisön huomioimista. Postmodernit kulttuuri- ja taideteoriat korostavat sosiaalisuuteen 

perustuvaa vuorovaikutusmallia. Kun taide ymmärretään olevan kulttuuristen todellisuuksien 

tutkimisen, ilmaisemisen, muuttamisen sekä ymmärtämisen väline, on sosiaalisuus noussut 

taidekasvatuksen keskiöön. (Räsänen 2008, 89–90.) Sosiaaliseen vuorovaikutusmallin 

käyttämiseen opettajaa rohkaisee myös taulukossa 4 (ks.54) kirjoitettu osa perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteista, jonka tavoitteissa halutaan 1-4 luokilla oppilaan tuntea oman 

kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissä olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä.  

Räsäsen esittelee neljäntenä vuorovaikutusmalleistaan oppimisympäristöä painottavan 

mallin, jossa huomioidaan opettajan ja kuin oppilaankin taustatekijät, kuten monikulttuurinen 

identiteetti, sekä oppimistilanne.  Opettaja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja 

oppimistyylit, jolloin opettaja ei jää pelkästään luokkaan, vaan vaihtaa opetuspaikkaa esimerkiksi 

tietoverkkojen, kulttuurilaitosten tai luonnossa kulkemisen kesken. (mt. 90–91.)  

Koin oppimisympäristöä painottavan mallin erittäin tärkeäksi projektissani. Käytin 

tarkoituksella eri opetustiloja ja eri opetusvälineitä hyödyksi. Havaitsin oppilaiden mielenkiinnon 

kasvavan, kun opetus ei noudattanut samaa kaavaa. Kukaan opettaja ei voi heti omaksua 

kuvataideopetuksen kenttää, mutta asioista lukemalla ja itse taidetta kokemalla voi jokainen 

kehittää itselleen oman perustellun opetustyylin. Toisaalta on mahdotonta omaksua jokaiselle 

oppiaineelle oma opetustyyli, vaikka opettaja ottaisikin ainekohtaiset ominaisuudet oppiaineissa 

huomioon. Opettaja saa käyttää persoonallisia ja perusteltuja oppimisnäkemyksiä, kasvatusmalleja 

ja vuorovaikutusmalleja kaikissa opettamissaan oppiaineissa.  

 

2.2.7 Integraatio on kokonaisvaltaisuuteen pyrkivää 

Räsäsen mukaan kouluissa oppiaineen integrointia muihin aineisiin voidaan perustella 

yhteiskunnallisilla, kehitysopillisilla tai tietoteoreettisilla perusteluilla, jolloin kuvataiteen 

opettajien tehtäväksi jää tuoda taidemaailman ulottuvuus oppiaineiden väliseen integraatioon. 

Integraatiossa on kyse monitieteisyydestä ja lähtökohdat löytyvät oppiaineiden tietoteoreettisista 

perusteista. Räsäsen mukaan opettajan sovellettaessa tiedonalojen toimintamalleja hänen tulee 
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valita lähdetäänkö ongelmasta, johon etsitään välineet, vai opetetaanko välineiden käyttö ensin. 

Kognitiiviseen oppimisnäkemykseen tukeutuva opetus pyrkii ongelmakeskeisyyteen. Räsänen 

puhuisi tiedonalojen sijaan tiedon alueista, joiden reuna-alueista voisi etsiä tärkeitä merkityksiä 

rikkomalla rajoja. Integroivaa taideopetusta ei toteuteta pilkkomalla opetussuunnitelman sisältöä 

osiin, vaan opetuksen tietoteoreettisiin lähtökohtiin kuuluu pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen. 

Integraatiokokonaisuuksien suunnitteluun otetaan lähtökohdaksi jokin avainidea ja siihen johdetut 

kysymykset. Kehityspsykologian näkökulmasta oppilaskeskeinen integraatio korostaa tiedon ja 

tunteiden yhdistämistä. (Räsänen 2008, 112–114.) 

Taidemaailman ulottuvuuden tuominen vaatii opettajalta taidemaailmaan kuluvaa 

osaamista, jota ei opettajankoulutus, kokemukseni perusteella, pysty riittävästi antamaan kaikille 

peruskoulun opettajille. Tähän on syynä aikapula ja se, että opetettavia aineita peruskoulussa on 

paljon. Siksi monelle opettajalle välineiden käytön opettaminen kuvataidetunneilla tuntuu 

luontevalta, vaikka se ei pelkästään riitä. Projektissani kantavana voimana olivat muun muassa 

avainidean ja teeman löytyminen. Pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen mahdollisti samalla asettaa 

etusijalle oppilaiden tiedon ja tunteiden yhdistämisen. Räsäsen (mt. 121) kirjoittaa, että ” koko 

peruskoulun ajan tavoitelauselmissa toistettu integraatiokäsite tulisi palauttaa latinankieliseen 

alkuperäismerkitykseen: integraatiolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa osat pysyvät 

muuttumattomina”. Räsänen mukaan integraatio edellyttää kunkin aineen erityislaadun 

tunnistamista ja aineen itsenäisyyden säilyttämistä, jolloin tiedonalan omat vaatimukset säilytetään 

etsittäessä yhteyksiä muihin tiedonaloihin. Integraatio trivialisoituu helposti yhteisen teeman 

pinnalliseksi sivuamiseksi. Syvällinen oppiaineiden integraatio edellyttää opettajilta monialaista 

kompetenssia, johon he tarvitsevat täydennyskoulutusta ja oppimateriaalia. (mt. 121 – 122.) 
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3 PROJEKTIOPETTAMINEN 

3.1 Mitä on projektiopettaminen? 

Opiskelukavereideni kesken projektiopinnot aiheuttivat aluksi hämmennystä. Mitä niissä pitäisi 

tehdä ja miten se eroaa tavanomaisesta opetusharjoittelusta? Meille annettiin melko vapaat kädet 

suunnitella ja toteuttaa syventävä opetusharjoittelu projektina. Tätä pidän erittäin hyvänä, sillä 

syventävä harjoittelu on viimeinen harjoittelu ennen työelämää, jolloin on pärjättävä omillaan. 

Helsingin yliopistossa käyttäytymistieteiden laitoksella toimiva lehtori Laila Pehkonen on vuonna 

2001 väitöskirjassaan Täydestä sydämestä ja tarkoituksella jäljitellyt käsitteellistä viitekehystä 

peruskoulun projektityöskentelyyn. Pehkosen mukaan projektityöskentely alkaa niiden seikkojen 

etsimisestä, jotka perustelevat projektityöskentelyyn ryhtymistä. Näitä seikkoja Pehkonen kutsuu 

stimuloiviksi olosuhteiksi tai tekijöiksi ja ne toimivat opettajan kautta tai johdolla, sillä opettaja 

tekee luokassaan opetusjärjestelyjä koskevat ratkaisut. (Pehkonen 2001, 36) Tämä on luonnollista, 

sillä oppilas ei voi ottaa opetuksesta vastuuta. Oppilas ei voi suunnitella vapaasti projektiakaan, 

ennen kuin opettaja on antanut puitteet. Pehkosen mukaan keskeisiä puitteita projektille ovat 

luokka-aste, oppiaine, suorituspaikka, oppimateriaali, ajankäyttö ja projektityyppi. Projektit jaetaan 

karkeasti yksilö- ryhmäprojekteihin. (mt. 46) Projektini sisälsi pienempiä kokonaisuuksia, joita 

olivat sekä yksilö- että ryhmäprojektit. Projektini koostui yhdestä suuresta projektista, jolla oli 

projektia kantavat teemat avaruus ja elämän edellytykset. Tämän suuremman projektin sisälle 

rakensin projektin edetessä teemaan sopivia pienempiä projekteja, joihin otin huomioon luokka-

asteen, ajankäytön, käytettävät tilat, oppiaineet ja oppimateriaalit. 

 

3.1.1 Projektiopettamisen ominaisuudet 

Hämeenlinnan normaalikoulun lehtori Paavo Jyrkiäinen on erikoistunut koulussa 

ongelmakeskeiseen opettamiseen, johon projektiopettaminenkin kuuluu. Jyrkiäinen esittää 

Pehkosen kokoaman koulussa tapahtuvasta projektiopiskelusta listan, johon kuuluvat viisi 
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keskeisintä ominaisuutta, jotka ovat: toiminnallisuus, ongelmakeskeisyys, tulosvastuullisuus, 

yhteistoiminnallisuus ja suunnitelmallisuus. Projektiopiskelun toiminnallisuuteen kuuluvat niin 

suulliset esitykset, kirjalliset raportit kuin konkreettiset esineet käyttäen apuna koulun tarjoamia 

välineitä. Olennaista projektityöskentelyssä on ongelmakeskeisyys. Ongelmaksi katsotaan 

projektiksi otettu tehtävä, jolloin työn edetessä tulee oppilaalle esiin uusia kysymyksiä, joihin tulee 

saada vastauksia. Projektityöskentelyssä vastuu työn valmistumisesta kuuluu oppilaalle. Työ on 

suoritettava oppilaan kannalta mielekkääseen loppuun. Projektit ovat yleensä yhteistoiminnallisia. 

Vaikka projektit suoritettaisiin yksin, saavat yksilöt vaikutteita ja palautetta muilta oppilailta. 

Projektityöhön kuuluu suunnitelmallisuus, jolloin tavoitteiden asettamiseen opettaja ottaa oppilaat 

mukaan. Projektin edetessä vastuu työn valmistumisesta on oppilaalla ja opettajan tehtäväksi jää 

ohjata oppilasta kantamaan vastuuta projektin suunnitelmallisesta etenemisestä. (Jyrkiäinen, Laine, 

Liukko, Piipari & Toivonen, 1998.) 

 Pyrin opetuksessani antamaan mahdollisimman paljon erilaisia toiminnallisuuden 

muotoja tokaluokkalaisille käyttäen hyödyksi normaalikoulun antamia resursseja, joita muun 

muassa olivat ympäristötiedon luokka tutkimus laitteineen ja havaintoesineineen, tietokoneluokka 

tiedonhakua varten, kuvaamataidon luokka töiden valmistamista varten, koulun kirjasto tiedon 

hakua varten, luokan videoprojektori videoitten katselua varten. Ongelmien asettamisessa oli 

otettava luokka-aste huomioon, jotta tehtävät tuntuvat tokaluokkalaisille mielekkäiltä. Oppilaille ei 

kuitenkaan annettu valmiita vastauksia, vaan tokaluokkalaisetkin pystyivät keskustelemaan 

avaruudesta ja asettamaan siitä kysymyksiä. joita tuli projektin edetessä eteen. Oppilaat kokivat 

projektin mielekkäänä juuri sen yhteistoiminnallisen luonteen vuoksi. Tämä antoi mahdollisuuden 

tutustua luokkatovereihin paremmin, kuin yksin puurtaminen. Yhteistoiminnallisuus vähensi myös 

yksilön taakkaa projektissa. 2.luokan oppilaat auttoivat toisiaan eri tehtävissä. 

Suunnitelmallisuuden koin projektissa suurena haasteena itselleni. Varsinkin projektin 

alkuvaiheessa oli vaikeaa luottaa oppilaiden kykyyn suunnitella omaa projektia. Tutustuessani 

oppilaisiin paremmin, pystyin antamaan enemmän vastuuta oppilaille töiden suunnittelusta ja 

valmistamisesta. Tärkeää oli, että oppilaat kokivat työt mielekkäiksi ja heillä oli tavoitteet selvillä. 

Silloin he pystyivät itsenäisesti suoriutumaan tehtävistä. Oppilaissa on kuitenkin eroja. Toiset 

oppilaat toimivat hyvin omatoimisesti ja heille voi antaa paljon vastuuta. Toiset oppilaat tarvitsevat 

enemmän ohjausta ja neuvoja. Opettaja ei saisi tehdä tehtäviä heidän puolestaan, vaan rohkaista 

omatoimiseen työskentelyyn. Tämä on projektioppimisessa tarkoitus. 
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3.1.2 Projekteissa lapset rakentavat asioista kokonaiskuvaa 

Projektit ovat jokaisen alaluokilla opettavan opettajan omalla vastuulla. Jos projekteja ei ole 

koskaan pitänyt, on niihin yksin vaikea tarttua muiden arkikiireiden keskellä. Havun ja Järvisen 

mukaan pelkkä asioiden informatiivinen käsittely ei riitä, vaan mitä nuorimmista oppilaista on 

kyse, on oppilaille omakohtaiset kokemukset, elämykset ja mielikuvat erittäin tärkeitä oppimisen 

kannalta (Havu & Järvinen 1997, 137). Halusin, että projektini aikana oppilaat piirtävät ja 

kirjoittavat asioita omaan vihkoon, kun näkevät siihen tarvetta. Tokaluokkalaiset kysyivät usein 

ensin luvan, ennen kuin uskalsivat piirtää ja vihkoa täytettiinkin samaan tahtiin muiden kanssa. 

Halusin myös luokan tekevän yhteisiä töitä. Siitähän projektioppimisessakin on kyse. Ryhmätöissä 

oppilaat rakensivat keskustelujen kautta kuvaa maailmasta. Aina eivät minun jutut uponneet, mutta 

kun luokkatoveri sanoi saman, niin se oli muidenkin helpompi ymmärtää. Tuntien suunnittelussa 

jouduin pohtimaan toiminnallisuutta opetuksessa. Opettajan pitkät luentomaiset puheenvuorot 

eivät ole projektioppimista. Aluksi keskityin ehkä liikaakin pitämään pitkiä keskusteluja, josta 

ohjaajani Helena Sieppi huomautti, että opettajat kyllä rakastavat omaa ääntään, mutta jaksavatko 

lapset kuunnella? Oppilaille on annettava tekemistä. Ei riitä, että joidenkin kanssa keskustelen 

”syvällisiä” tunnilla ja puoliluokkaa seuraa keskustelua sivusta. Koko luokka piti saada 

osallistumaan. 

Ehkä keskeisimpiä ajatuksia projektiopetukseen sain John Deweyn (1957) teoksesta 

Koulu ja yhteiskunta, vaikka jotkut pitävätkin teosta nykyään vanhana. Myös Pehkosen (2001, 11)  

mukaan Dewey on eniten vaikuttanut projektityöskentelyn periaatteiden omaksumiseen. Kirjassaan 

Dewey haluaa muuttaa opetusta enemmän ilmiökeskeisemmäksi ja käytännönläheisemmäksi, jossa 

oppilaat voivat itse havainnoiden pohtien löytää vastauksia itse asetettuihin ongelmiinsa.  

Deweyn mukaan tiedon saavuttaminen edellyttää toimintaa. Ennen teollista 

vallankumousta lapset oppivat asioita työskentelemällä omien voimiensa mukaan vanhempiaan 

auttaen ja samalla oppien tärkeitä asioita. Samanlaista toimintaa koulu ei tarjonnut, vaan asioita 

opeteltiin ulkoa. Tähän Dewey halusi puuttua. Hänen mukaan lapset tarvitsevat asioista 

kokonaiskuvan, jotta voivat sisäistää tietoa. On herätettävä lasten mielenkiinto toiminnallisuudella. 

He eivät jaksa passiivisesti kuunnella irrallisia tiedonpalasia. Koulu ei saisi olla irrallinen paikka 

yhteiskunnasta läksyjen oppimista varten. Deweyn mukaan yhteiskunnan muodostaa joukko 

ihmisiä, joilla on yhteisiä tavoitteita. Tätä yhteiskunnan toimintaa pitäisi harjoitella koulussa. 

Koulusta puuttuu yhteisen ja tuotteliaan toimeliaisuuden piirre, jolloin koulu ei voi jäsentyä 

sosiaaliseksi yhteisöksi. (Dewey 1957, 20-21.) 
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3.1.3 Projektioppimiseen kuuluu yhteisöllisyys 

Kekkosen mukaan projektioppimisessa on keskeistä yhteisöllisyys ja tutkiva tapa toimia yhdessä. 

Siinä luodaan oppilaiden kanssa yhteinen näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä, mihin pyrkimässä 

sekä miten tavoitteisiin voidaan päästä. Projektioppiminen edellyttää myös yhteistä 

vastuunottamista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja päätöksiin. Projektioppiminen on 

prosessikeskeinen työskentelytapa, jossa keskeistä on yhteinen toimintojen suunnitteleminen, 

toteuttaminen, ongelmien ratkaiseminen, vastuu ja arviointi. Tämä työskentelytapa vaatii aikuisilta 

kykyä asettua avoimeen vuoropuheluun lasten kanssa. Se edellyttää todellista lapsen kohtaamista, 

luottamusta lapseen sekä aikuisen ja lapsen yhteisen toiminnan kautta saatavia 

oppimiskokemuksia. Tutkivassa toiminnassa tärkeässä roolissa ovat ongelmien ja kysymysten 

asettamisella. Lapsilähtöisyys, yhteisökasvatus, oppimisympäristöajattelu ja sosiokonstruktiivinen 

oppimiskäsitys luovat toiminnan viitekehyksen ja pedagogisen ajattelun pohjan. (Kekkonen 2011.) 

Teoriasta Kekkosen kanssa olen samaa mieltä, vaikka käytännössä minulle 

projektiopinnoissa oli vaikeaa samaistua täysin näihin ajatuksiin. Syytä tähän pohdin Toisen 

ohjaajani Jouko Pullisen kanssa. Projekteista tulee ehkä enemmän projektin omaisia koulun 

ulkopuolella. Mielestäni varsinkin alkuopetuksessa oppilaat tarvitsevat vielä paljon ohjausta. 

Oppituntien kesto asettaa myös omia haasteita opettajalle. Minulla oli vain 90 minuuttia kerrallaan 

aikaa toisten opettajien opetusten välissä. Peruskoulun opettaja joudun eriyttämään opetusta, 

jokaiselle oppilaalle sopivaksi. Kuvataidekerhoissa oppilaat irtaantuvat helpommin koulun 

rutiineista, jolloin on helpompi keskittyä yhteisten sääntöjen ja tavoitteiden asettamiseen. 

Onnistuimme saavuttamaan kuitenkin projektioppimisen etuja opetukseni koulumaisuudesta 

huolimatta. Koulumaisuudella tarkoitan sitä, että sivusta seuraaja ei aina välttämättä erottanut 

projektiani tavallisesta koulun toiminnasta. Jokainen projekti on vetäjänsä näköinen. 
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4 PROJEKTIN TIEDONHANKINNAN  

STRATEGIA  

Tutkimukseni luontevaksi menetelmäksi valitsin toimintatutkimuksen, sillä tutkimukseni 

lähtökohtana haluan vaikuttaa käytännön tasolla omaan toimintaani opettajana. Perehdyn tässä 

kappaleessa toimintatutkimuksen historiaan ja toimintatutkimuksen menetelmiin. Lopuksi pohdin 

toimintatutkimuksen luotettavuuskysymyksiä. 

 

4.1 Toimintatutkimuksen historiaa  

Lukiessani John Deweyn teosta koulu ja yhteiskunta, minulle heräsi ajatus, että olisiko Dewey 

ollut ensimmäisiä toimintatutkijoita kasvatustieteissä? Deweyn mukaan yhteiskunnan muodostaa 

joukko ihmisiä, joilla on yhteisiä tavoitteita. Deweyn ajatuksissa koulusta puuttuu yhteisen ja 

tuotteliaan toimeliaisuuden piirre, jolloin koulu ei voi jäsentyä sosiaaliseksi yhteisöksi. Tiedon 

saavuttaminen edellyttää toimintaa. Tieto on pohjimmiltaan yksi kokemuksen muoto. Tähän 

perustuu Deweyn idea tekemällä oppiminen – Learning by Doing (Dewey 1957, 20–30.) Myös 

Heikkinen ja Jyrkämä kertovat John Deweyn esitelleen toimintatutkimukselle tyypillisiä ajatuksia. 

Pragmatismina Dewey korosti teorian ja käytännön yhteyttä toisiinsa. Dewey luonnosteli 

tutkimusta, joka kietoutuu yhteisön toimintaan. Hän ei kuitenkaan vielä käyttänyt sanaa 

toimintatutkimus. Toimintatutkimuksen pioneeriksi onkin  nimetty Kurt Lewin. ( Heikkinen, 

Huttunen & Moilanen 1999, 26.) Lewin liitti toimintatutkimuksen metodologisissaan teksteissään 

käytännön ja teorian yhteen. Heikkisen mukaan Levin kirjoitti kenttäteorian, jonka hän tiivisti 

matemaattiseksi kaavaksi B = f(P,E). Kaavassa B kuvaa yksilön käyttäytymistä, joka on yksilön P 

ja hänen ympäristönsä E funktio. Tätä teoriaa voi soveltaa mihin tahansa sosiaaliseen yhteisöön. 

Eri yksilöt ajattelevat samasta ympäristöstä eri tavalla. Kunnallispoliitikko voi pitää koulua vain 

yhtenä kustannuseränä, kun opettajalle se on rakas ja tärkeä työpaikka. Tutkija pitää koulua 

tutkimuskohteena ja oppilaan vanhemmat voisivat ajatella koulun olevan lapselleen 
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ajanviettopaikka, kun he itse ovat töissä. Heikkisen mukaan Lewin toi ensimmäisenä psykologina 

tutkimuksensa vakioiduista laboratorioiden olosuhteista erilaisiin yhteisöihin ja 

teollisuuslaitoksiin. Lewin käytti toimintatutkimuksen käsitettä synonyyminä kenttäkokeilleen. 

(Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 24–25.)  

Arja Kuula esittelee kirjassaan Toimintatutkimus, kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä, 

kuinka eri kirjoittajien omat tutkimusintressit ovat vaikuttaneet siihen, kuinka  Kurt Lewin on 

ymmärretty toimintatutkimuksen oppi-isänä. Kuulan mukaan Hard ja Bond pitävät Lewinin 

ajatuksia ja tutkimusmallia liian auktoritaarisena, teknisenä ja positivistisena, vaikka 

hyväksyvätkin Lewinin toimintatutkimuksen keksijäksi. Kriittistä kasvatustieteen 

toimintatutkimusta edustavat Wilfred Carr ja Stephen Kemmis erottavat Lewinin metodit 

nykytoimintatutkimuksesta kolmella tavalla. Heidän mielestään päätöksenteko ryhmässä ei ole 

pelkkä keino ylläpitää sosiaalista muutosta vaan toimintatutkimuksen olennainen osa. He 

myöskään eivät hyväksy toimintatutkimusta demokratian saavuttamisen reseptiksi, vaan 

demokraattisten periaatteiden ilmentymäksi. Carr ja Kemmis kritisoivat myös Lewinin käyttämää 

kieltä kuvata sosiaalitieteen teoreettisia tavoitteita ja metodeja matemaattisilla ja käsitteellisillä 

analyyseillä liian positivistisena kasvatustieteiden tavoitteiden ja metodien suhteen. (Kuula 1999, 

29-41) 

Kuulan kolmanneksi tarkastelema tutkija Björn Gustavsen kuitenkin pitää tärkeänä 

vielä nykyäänkin Lewinin keskeisiä tavoitteita selvittää mahdollisuuksia paremman työelämän 

luomiseen muutosprosesseilla, joita toimintatutkimus merkittävästi edistäisi. Gustavsen ymmärtää 

Lewinin koeasetelmien olevan sen ajan tapa saada kytkentä teorian ja empirian välille, jolloin on 

yhtä aikaa kyse sekä teorian testaamisesta että todellisesta muutoksesta työyhteisöön. Gustavsenin 

mukaan Lewin antoi vastaukset tutkimuksillaan kolmeen työyhteisöä koskevaan ongelmaan. 

Ensinnäkin mitä enemmän työntekijöillä on vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä suhteen, sitä 

motivoituneempia työtekijöitä he olivat. Toiseksi muutos tutkimuskohteessa voitiin nähdä 

sosiaalista toimintaa koskevan teorian suorana sovelluksena, eli teorian ja empirian välittömänä 

yhteytenä. Kolmanneksi kenttäasetelma mahdollisti tieteellisen tutkimuksen ja käytännön 

työelämän tiiviin yhteyden.  (mt. 42–44.) 

Ritva Mäntylä kirjoittaa Carrin ja Kemmisin jakaneen toimintatutkimuksen kahteen 

pääsuuntaukseen sen ensisijaisen pyrkimyksen mukaan. Koulutuspainotteisesta 

toimintatutkimuksesta keskeistä on osallistujien kouluttautuminen itseään ja työskentelyään 

kriittisesti arvioivaksi toimijaksi. Hankepainotteisessa toimintatutkimuksessa nähdään 

tärkeimmäksi tutkimuskohteen, esimerkiksi työyhteisön toimintatavat, kehittäminen paremmin 

tarkoitustaan vastaavaksi. (Syrjäläinen, Eronen & Värri 2007, 44.) 
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4.2 Toimintatutkimus menetelmänä 

Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kokonaisvaltaisesti 

jotakin tiettyä tapahtumaa tai ymmärtää tutkimuksen kohteena olevaa toimintaa (Eskola & 

Suoranta 1998, 61-62). Heikkisen mukaan toimintatutkimus on laadullinen tutkimusmenetelmä, 

jolla tuotetaan tietoa ihmisen käytännön toiminnan kehittämiseksi. Se kohdistuu sosiaaliseen 

toimintaan pohjautuen vuorovaikutukseen. Toiminta, jota tutkitaan, pyritään suuntaamaan toisiin 

yksilöihin ottaen huomioon heidän toimintansa. Yleensä toimintatutkimus rajataan ajallisesti. 

Tutkimus voi olla kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja. 

Heikkinen jakaa toimintatutkimuksentoiminnan laajuuden mukaan viiteen analyysitasoon, joita 

ovat yksilö, ryhmä, ryhmien väliset suhteet, organisaatio ja alueellinen verkosto. Kasvatustieteissä 

suositaan yksilötason lähestymistapaa. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 16-18.) Tämä 

toimintatutkimukseni kuuluu yksilötasoon, sillä keskityin havainnoimaan omaa toimintaani pitäen 

päiväkirjaa ja keskustelemalla ohjaajien ja opiskelutovereiden kanssa. Heikkisen (mt.18) mukaan ” 

yksilötasoon keskittyvä toimintatutkimus kuvaa yksilön kokemuksia ja etenkin omia 

ajatteluprosesseja ja oppimista.” Toimintatutkimustani käytän kasvun välineenä opettajuuteen. 

Perinteisen tutkimuksen hyveinä on pidetty ulkopuolisuutta ja objektiivisuutta. 

Toimintatutkimuksessa tutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija tutkimaansa prosessiin. Tutkija 

pyrkii rohkaisemaan tutkittaviaan kehittämään asioita heidän omalta kannalta paremmiksi. 

Perinteisesti tutkijat hankkivat aineiston ulkopuolisesta näkökulmasta ja analysoivat sen. 

Toimintatutkimuksessa tutkijalle omat kokemukset ovat aineistoa, jolloin tutkija kirjoittaa 

jatkuvasti havaintoja tuottaen itse tutkimusmateriaalia muun tutkimusaineiston sijasta tai lisäksi. 

Näin toimintatutkijan ymmärrys kehittyy hiljalleen, ja tutkimus toimii kasvun välineenä 

opettajuuteen. Vähittäistä ymmärtämisen ja tulkinnan prosessia Heikkisen mukaan nimitetään 

hermeneuttiseksi kehäksi, joten toimintatutkimusta voidaan pitää hermeneuttisena prosessina. 

Tutkimusraportissa on ajassa etenevä juoni ja tutkija käyttää passiivimuodon sijasta aktiivimuotoa 

ja ensimmäistä persoonaa. Toimintatutkijan ensisijainen tarkoitus ei ole etsiä syy ja seuraus 

suhteita, vaan ratkaisuja pyritään ymmärtämään ihmisten päämäärien ja motiivien kautta. (mt. 20–

22.) 
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4.2.1 Toimintatutkimuksen määrittäminen 

Heikkinen määrittelee toimintatutkimuksen vertailemalla viittä eri määritelmää keskenään. 

Ensinnäkin toimintatutkimus on interventioon perustuvaa, jolloin sosiaalista todellisuutta pyritään 

tietoisesti muuttamaan, ja näin saadaan näkyväksi jotain uutta. Tutkimuksella tavoitellaan 

käytännönhyötyä tutkimuskohteeseen. Interventio saattaa paljastaa tiedostamattomia 

toimintatapoja tai sosiaalisia rakenteita. Muutos ja tutkiminen toimintatutkimuksessa ruokkivat 

toisiaan. Monet vanhat mielekkääksi koetut rutiinit eivät olekaan olosuhteiden muututtua enää 

mielekkäitä, vaan tilalle olisi syytä kehittää uusia toimintamuotoja. Teoriassa toimintatutkimus ei 

pääty koskaan, sillä toimintaympäristön muuttuessa luodaan vielä parempi käytäntö. Siksi tutkijan 

on lopetettava itse tutkimus perusteltuun vaiheeseen. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 27–29.) 

Toiseksi Heikkisen mukaan toimintatutkimus on käytännön läheinen menetelmä. 

Heikkinen siteeraa Kurt Lewiniä, joka neuvoo” mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä 

teoria!” Mikä sitten erottaa työtään kehittävän opettajan ja tutkijan? Tutkimuksen tavoitteena on 

tuottaa uutta tietoa ja saattaa se julkisesti arvioitavaksi. Toimintatutkija rakentaa parhaimmillaan 

siltaa akateemisen ja arkisen maailman välille, käymällä kriittistä keskustelua, jossa paras 

järkiperäinen perustelu voittaa. Näin tutkija osallistuu luontevasti ajankohtaiseen tieteelliseen ja 

yhteiskunnalliseen keskusteluun, jolloin avoimella ja vapaalla keskustelulla tiede pyrkii 

korjaamaan tutkijoiden virheitä. ( mt. 30–32.) 

Kolmanneksi Heikkisen mukaan toimintatutkimus on osallistuvaa. 

Toimintatutkimuksen idea perustuu siihen, että ihmiset osallistuvat omia asioitaan koskevaan 

päätöksentekoon. Tutkimuksella pyritään muuttamaan maailmaa, jolloin on tärkeää, että 

muutostyöhön osallistuu muutkin kuin vain tutkijat. Kun tutkimuksella pyritään vaikuttamaan 

myös tutkimushanketta laajempiin yhteiskunnallisiin käytänteisiin, kutsutaan tällaista 

toimintatutkimusta vapauttava tai emansipatorinen toimintatutkimus. ( mt. 32–33.) 

Neljänneksi Heikkisen mukaan toimintatutkimus on reflektiivinen. Reflektiivisyydessä 

filosofisessa mielessä tarkoitetaan ajattelevan subjektin, eli tutkijan, kohdistavansa huomionsa 

itseensä ajattelevana subjektina, sen sijaan, että kohdistaisi huomionsa tavanomaisesti joihinkin 

ajattelun objekteihin. Tutkija tarkastelee ajatussisältöjään, kokemuksiaan ja itseään tajuavana ja 

kokevana olentona. Näin tutkijalla on tarve etääntyä itsestään, jolloin hän näkee oman toimintansa 

uudesta näkökulmasta. Tutkija pyrkii ymmärtämään ajatteluaan ja omaa toimintaansa. 

Toimintatutkimus nähdäänkin usein opettajan ammattikäytäntöjen kehittäjänä, jolloin käytänteet 

eivät missään vaiheessa vakiinnu. Heikkinen kirjoittaa ihmisten toiminnassa olevan paljon 

sanatonta tietoa, jota he siis eivät osaa kuvailla. Oppiminen ja osaamisen kehittyminen kuitenkin 
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tehostuu, kun sanatonta osaamista pyritään tietoisesti ajattelemaan. Reflektiivinen praktikko pohtii 

toimintatapojaan toiminnan aikana ja toiminnan ulkopuolella ja hän liikkuu sanattoman ja 

sanallisen tiedon välimaastossa. Toimintatutkimus mielletäänkin itsereflektiiviseksi kehäksi, jossa 

toiminta, havainnointi, reflektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan. (Heikkinen, Rovio & 

Syrjälä 2007, 33–35.) 

 

 

KUVIO 2. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 35). 

 

Toimintatutkimuksen sykli alkaa uuden toimintatavan suunnittelulla. Toimintatavan 

toteutusta havainnoidaan ja reflektoidaan toiminnan aikana ja sen päätyttyä. Kokemusten pohjalta 

suunnitellaan uusi parempi toimintatapa.  (mt. 35.) Toimintatutkimuksen aineiston keraaminen 

tapahtuu havainnoiden suunniteltua toimintaa. Hanna Vilkan mukaan havainnointi voi olla hyvin 

jäsenneltyä, jolloin havainnoitava tilanne käydään läpi ennen tutkimusaineiston keräämistä ja 

mahdolliset muistiinpanotekniikat, tarkistuslistat, luokittelut ja mitta-asteikot suunnitellaan 

tarkasti. Jäsennelty havainnointi vaati ongelman asettelua ja tutkijalla pitää olla 

tutkimuskohteestaan ennalta tietoa. Vapaa havainnointi  on tarkoituksenmukainen, kun 

tutkittavasta kohteesta ei ole tietoa. Havainnointi mukautuu tutkittavan kohteen toimintaan. 

(Vilkka 2006, 38–39.) Heikkisen, Rovion ja Kiilakosken mukaan toimintatutkimuksen sykliin 

kuuluu konstruoivia vaiheita, jolloin toiminta on uutta rakentavaa ja rekonstruoivia vaiheita, jolloin 

toteutunutta toimintaa havainnoidaan ja arvioidaan. Konstruoiva vaihe on syklin alussa, jolloin 
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suunnitellaan uutta toimintaa. Rekonstruoiva vaihe alkaa toiminnan havainnoinnista ja jatkuu läpi 

reflektoinnin. Peräkkäisistä sykleistä muotoutuu toimintatutkimuksen spiraali. Mielenkiintoisista 

teemoista tutkimuksen aikana voi syntyä sivuspiraaleita. Spiraalimaisuutta on arvosteltu 

kaavamaisuudesta. Spiraalimallin tarkoituksena on  jäsentää tutkimusprosessia  ja kuvaa sen 

vaiheet pelkistetysti. Todellisuudessa kaikki neljä syklin vaihetta lomittuvat ja niitä on melko 

mahdotonta erottaa toisistaan. Tutkija ei saisikaan jäädä syklin vangiksi erottelemaan syklinsä 

vaiheita. Tutkimustaan voi tehdä metodisesti oikein, vaikka ei pystyisikään ajallisesti 

määrittämään syklin eri vaiheita. Toimintatutkimuksessa syklien määrää ei pidetäkään tutkimuksen 

arviokriteerinä. Ainutkertainen kokeilu saattaa jo tuottaa enemmän haluttuja käytänteitä, kuin 

usean syklin kaavamainen järjestely. Olennaista tutkimuksessa on tutkiva ote työhön. (Heikkinen, 

Rovio & Syrjälä 2007, 78-82.) 

Viidentenä määritelmänä Heikkinen mainitsee toimintatutkimuksen olevan sosiaalinen 

prosessi, jossa ymmärrys ja tulkinta kasvavat vähitellen. Tutkimus keskittyy prosessiin, jossa 

selvitetään miten asiat ovat olleet ja mihin suuntaan ne ovat menossa. Sosiaalinen toiminta on 

prosessi jota ei voida pysäyttää, vaan ilmiöt ovat jatkuvassa muutoksessa, jota ymmärtämällä 

siihen voidaan vaikuttaa. Toimintatutkimus on intentionaalinen prosessi, jossa kuitenkin tietyt 

tapahtumat seuraavat edeltäviä tapahtumia (mt. 36.) Tätä kausaalisuuden ja intentionaalisuuden 

vuorovaikutusta Heikkinen ja Jyrkämä ilmentävät lainaamalla Kemmnisin ja Wilkinsonin ajatusta 

interventiosta: ” Toimintatutkimuksessa todellisuutta muutetaan, jotta sitä voitaisiin tutkia. 

Toisaalta todellisuutta tutkitaan, jotta sitä voitaisiin muuttaa.”  Toisaalta sosiaalinen toiminta 

muuttuu rutiineiksi, jotka helpottavat yhteisön toimintaa. Samalla yhteisöön kiteytyy kuitenkin   

toimintaa ohjaavia rakenteita, joita ei voida perustella toiminnan päämäärän kannalta.  ( Heikkinen, 

Huttunen & Moilanen 1999, 44) 

 

4.3 Toimintatutkimuksen luotettavuus 

Heikkisen ja Syrjälän kirjoittavat, että tieteessä validiteetilla viitataan pysyvään totuuteen tai 

tosiasioiden tilaan. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten tutkimusmenetelmä sopii ilmiön 

tutkimiseen, jota sillä on tarkoitus tutkia. Validiteetin käsite perustuu totuuden 

korrespondenssiteoriaan, jonka mukaan totta on vain sellainen väite tai kuvaus, joka vastaa 

tosiasioiden tilaa, eli on vastaavuussuhteessa tosiasioihin. Heikkinen ja Syrjälän mukaan 

reliabiliteetin eli toistettavuuden avulla arvioidaan tutkimuksen tulosten pysyvyyttä. 

Tutkimuksessa mittausten luotettavuutta voidaan vahvistaa mitatuista arvoista jättämällä pienin ja 
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suurin arvo pois ja laskemalla keskiarvo jäljelle jääneistä arvoista. Tutkija voi käyttää myös useita 

mittavälineitä. Validiteetti ja reliabiliteetti soveltuvat kuitenkin huonosti laadulliseen 

tutkimukseen. Toimintatutkimuksessa tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta, jolloin on 

mahdotonta tavoittaa validia todellisuutta, johon väitteitä verrataan. Reliabiliteetin tavoitteleminen 

on myös mahdotonta, sillä toimintatutkimuksella pyritään muutoksiin, eikä niiden välttämiseen. 

Kokeellisen tutkimuksen pioneerit Donald T.Campbell ja Julian C. Stanley kehittivätkin 

validiteetin ja reliabiliteetin käsitteen määrälliseen tutkimukseen. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 

2007, 147–148.) 

Heikkinen ja Syrjälä kirjoittavat toimintatutkimuksen saaneen 1900-luvun lopulla 

vahvoja vaikutteita postmodernismista, joka kyseenalaistaa modernin suuret kertomukset. He 

nostavat esiin Jean-Francois Lyotardin, jonka mukaan länsimainen moderni elämänmuoto perustuu 

valistusfilosofiaan, jonka kertomukset sitovat ihmisiä yhteen kansakunniksi tai länsimaiseksi 

kulttuuriksi. Nykyaikaistuminen, modernisaatio pyrkii objektiivisen tutkimuksen avulla 

yhtenäiseen ja yleispätevään tieteelliseen maailmankuvaan. Postmoderni ajattelu kuitenkin 

kyseenalaistaa modernismia. Elämä ei välttämättä olekaan järjen ohjaamaa edistystä, vaan on myös 

tapahtunut taantumusta, mikä näkyy ympäristöongelmina ja vieraantuneisuuden lisääntymisenä. 

Postmodernismi pitää elämää monimutkaisempana. Siinä siirrytään pieniin kertomuksiin, jotka 

voivat olla keskenään ristiriitaisia. Lyotardin mukaan nämä pienet kertomukset pakottavat 

katsomaan tiedettä uudesta näkökulmasta. Heikkinen ja Syrjälä viittaavat Habermasiin ja jatkavat, 

että tieteellinen tutkimus on saanut rinnalleen laadullisen tutkimuksen, jossa tunnistetaan ja 

tunnustetaan tutkijan subjektiivisuus. Postmoderni näkökulma tarjoaa yhden suuren kertomuksen 

tilalle useita rinnakkain eläviä lähestymistapoja. Moderni tiede arvioi tutkimusta lähinnä totuuden 

ja tiedon kriteerien näkökulmasta, kun postmodernistinen lähestymistapa arvioi tutkimusta 

kokonaisvaltaisesti, jolloin myös tunteet ja esteettiset vaikutelmat ovat siinä läsnä. 

Toimintatutkimuksessa tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa ymmärretään kokonaisvaltaisesti, 

kuitenkaan hyväksymättä kaikkea tutkimukseksi. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 144–149.)  

Tämä asettaa suuren haasteen myös omaan tutkimukseeni. Mitä kannattaa havainnoista 

ottaa mukaan tutkimukseen ja mitä jättää pois. Tutkimuksella pyritään vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin, joita tutkijan on syytä pitää mielessään koko tutkimuksen ajan. Heikkinen ja 

Syrjälä kirjoittavat, että tutkimuksen laatua edelleen arvioidaan, mutta arviointiperiaatteita on 

syytä kehittää uusista lähtökohdista. Postmodernin mukaan totuuden ongelmallisuutta tulee 

tarkastella laajasti. Heikkinen ja Syrjälä nostavat esille Steinar Kvalen ajatuksia, joiden mukaan 

validiteetista siirrytään validointiin, jolla tarkoitetaan prosessia, jossa ymmärrys maailmasta 

kehittyy vähitellen. Inhimillinen tieto maailmasta perustuu kielen välityksellä tapahtuvaan 
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tulkintaan. Tulkinta on sidoksissa aikaan ja paikkaan, voidaan jokainen tulkinta tulkita uudelleen, 

jolloin totuus on jatkuvaa neuvottelua eikä koskaan lopullisesti valmis. Heikkinen ja Syrjälä 

ehdottavatkin Kvalen ajatusten pohjalta toimintatutkimuksen arvioimiseksi viittä periaatetta, jotka 

ovat historiallinen jatkuvuus, refleksiivisyys, dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus. 

(Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 144–149.) 

 

4.3.1 Historiallinen jatkuvuus 

Heikkisen ja Syrjälän mukaan toimintatutkimusprosessi sijoittuu tiettyyn historialliseen, 

poliittiseen ja ideologiseen yhteyteensä, jolloin se ei ala tyhjästä eikä pääty koskaan. Toiminnan 

kehittymistä tutkimuksessa voidaan tarkastella sekä makrotason yhteiskunnallisena ilmiönä että 

mikrotasolla sosiaalisen yhteisön toimintahistoriallisena jatkumona. Heikkinen ja Syrjälä ottavat 

esimerkikseen opettajan, jonka oleminen perustuu vahvaan kulttuuriseen kertomukseen siitä, 

millainen opettajan pitäisi olla. Kertomus antaa opettajalle välineet rakentaa omaa opettajan 

identiteettiään. Opettajat ottavat jotain opettajuutta määrittävästä kertomuksen kaanonista itselleen 

ja rakentavat omat tulkintansa, joka voi rikkoa aikaisempaa kaanonia, mikä voi esimerkiksi näkyä 

opetusmenetelmissä. Tutkimusraportissa tapahtumat esitetään ajassa etenevänä, jolloin lukijalla on 

mahdollisuus seurata tapahtumien syy-seuraus ketjua. Tutkijan ei kuitenkaan tarvitse kirjoittaa 

kertomukseen perinteisen tarinan muotoon, jossa on alku keskikohta ja loppu, vaan kertomus voi 

alkaa tietystä hetkestä ja päättyä tiettyyn hetkeen. (mt. 149–151.) 

 

4.3.2 Reflektiivisyys 

Heikkisen ja Syrjälän mukaan refleksiivisyys on toimintatutkimuksen syklin peruskäsitteitä. 

Uuden kehittäminen, joka on koko toimintatutkimuksen tarkoitus, perustuu aikaisemman 

toiminnan reflektoimiseen, joka käynnistää seuraavan toimintasyklin. Tutkijan reflektoimalla 

toimintaa, saa hän ymmärrystä, jonka avulla hän suunnittelee uusia toiminta- ja tutkimustapoja.  

Laadullinen tutkimus perustuu tutkimuksen ymmärrykseen ja vähittäin kehittyvään tulkintaan, 

jolloin tutkijan on tärkeää reflektoida myös omaa rooliaan tutkimuksessa. Reflektiivinen tutkija 

tiedostaa oman tietämisen mahdollisuudet, ehdot ja rajoitukset. Tutkija joutuu tarkastelemaan 

tutkimuksen ontologisia oletuksia, jolloin hän joutuu pohtimaan epistemologisia oletuksia. 

Tutkijan on myös tarpeellista tarkastella oman suhteensa rakentumista tutkimuskohteeseensa. 
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Tulkitseehan tutkija sosiaalista todellisuutta, jolloin hänen aikaisempi elämänkokemus vaikuttaa 

tutkimuskysymyksiin ja tulkintaan. Heikkinen kutsuukin tutkijan kykyä ymmärtää 

tutkimuskohdettaan aikaisemman elämänkokemuksensa avulla tutkijan subjektiiviseksi 

adekvaattisuudeksi. Esimerkiksi kasvatusta ja opetusta tarkastelevan tutkijan suhtautumiseen 

tutkimuskohteeseensa vaikuttaa onko hän isä vai äiti, homoseksuaali, ortodoksinunna tai liikemies. 

Refletiivisyysperiaate tuo tutkimukseen läpinäkyvyyttä, jolloin tutkija kuvaa aineistoaan, 

menetelmiään ja tutkimuksen etenemistä ja lukija voi arvioida tutkijan ajatusten syntyä ja niiden 

näytön pitävyyttä. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 152-154.) 

 Omassa projektissani omien muistiinpanojen tekeminen konkretisoi tapahtumia 

ajatuksissani, jolloin oli helpompi suunnitella seuraavia opetustuokioita. Koin kehittyväni 

opettajana projektin aikana. Hankalaksi kokemani asiat muodostuivat rutiineiksi projektin 

loppupuolella. Esimerkiksi projektin alussa suunnittelin liikaa tekemistä tunnille peläten, että 

oppilailla ei ole tekemistä. Projektin edetessä aloin luottaa enemmän oppilaisiin ja omiin kykyihin 

keksiä tarkoituksenmukaista tekemistä eikä vain kirjan täyttämistä. Tähän koen tärkeimmäksi 

kyvyn reflektoida opetustani ja kehittää sitä reflektointini pohjalta. Oman tietämykseni ja taitojeni 

kartoittaminen opettajana auttoivat minua asettamaan sopivia haasteita itselleni projektin aikana. 

Projektin alussa aikaa vei tutustuminen luokkaan ja myös itseeni opettajana. Reflektoinnin apuna 

käytin videokameraa, jolla kuvasin opetustani. Oman opetukseni katsominen oli aluksi nöyryyttävä 

kokemus. Videota katsellessa tulee kuitenkin paremmin mieleen syyt eri toimintatapoihin. Samoin 

on helpompi kriittisesti pohtia opetustaan. Koin videoitten katsomisen tärkeäksi juuri 

opetustuokioiden välissä reflektoimisen apuna.  Projektiani reflektoidessa olen tiedostanut 

itsessäni, että annan ehkä kuvataiteelle ja ympäristöopille, jotka ovat opiskelussani sivuaineita, 

tietoisesti ja tiedostamattakin enemmän arvoa oppiaineina, kuin muille oppiaineille. Olen kolmen 

lapsen isänä kokenut piirtämisen ja maalaamisen olevan lapsille erittäin tärkeä tapa kertoa tärkeitä 

asioita. Vaikka toimintatutkimus mielletäänkin melko subjektiiviseksi menetelmäksi, on tutkijalla 

suuri vastuu pohtia asioita myös teoreettisesti ja eri näkökulmista sekä tiedostaa omat 

mieltymyksensä.  

 

4.3.3 Dialektisuus  

Heikkisen ja Syrjälän mukaan dialektisuus perustuu sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen 

keskusteluissa dialektisena prosessina. Dialektisuus tarkoittaa totuuden rakentumista teesien ja 

antiteesien eli väitteiden ja vastaväitteiden tuloksena, jolloin lopputukoksena on synteesi, joka 
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sisältää sekä teesien että antiteesien näkökulmat. Dialektisuusperiaatteen esitelleen Richard 

Winterin mukaan tutkija antaa tilaa tekstissään erilaisille tulkinnoille, äänille jopa 

riitasoinnuillekin, jolloin kertomuksessa välitetään eri ajatusten polyfonia, jossa sosiaalinen 

todellisuus välittyy moniäänisenä puheena. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 154-155.)  

Varsinkin projektin alkuvaiheissa keskustelut ohjaajani Helena Siepin kanssa koen 

oman opettajuuteni kannalta tärkeäksi. Hän havahdutti minua kokeneena opettajana ajattelemaan 

monia opetukseen liittyviä käytännön tapoja ja uskomuksia. Samoin keskustelut Tampereen 

yliopistossa muiden opettajien ja ohjaajien kanssa rakensivat ajatusteni polyfoniaa. 

Toimintatutkimuksen keskittyessä yhteisön toimintaan, tulee dialektisuudesta näkyvämpää 

tutkimuksessa. Omassa tutkimuksessani dialektisuus tulee esille siitä, miten yhdistelen eri 

menetelmiä ja teoreettisia lähtökohtia kuvataiteen integrinnista opetukseeni.  

 

4.3.4 Toimivuus  

Heikkisen ja Syrjälän mukaan toimintatutkimusta arvioidaan sen käytännön vaikutusten, kuten 

hyödyn ja osallistujien voimaatumisen kannalta. Se voi myös herättää keskustelua toimintatapojen 

eettisyydestä. Toimivuusperiaate palauttaa toimintatutkimuksen pätevyyden arvioinnin 

pragmatismiin, jonka mukaan totta on se, mikä toimii. Hyvä toimintatutkimus tuottaa toimivia 

tuloksia. Totuus on toisin sanoen sidoksissa ideoiden toimivuuteen. Toisaalta tutkimus saattaa 

osoittaa käytännön toimimattomaksi, jolloin tutkija saattaa tiedostamattaankin kaunistella tuloksia. 

Epäonnistumiset voivat silti tuottaa arvokasta tietoa. Juuri pieleen menneen kokeilun rehellinen 

raportointi saattaa auttaa tutkijaa tai tutkimuksen lukijaa toimimaan toisin. Toimivuusperiaatteen 

ydin on siinä, että tutkija kuvaa kehittämisprojektin heikkoudet ja vahvuudet. (mt. 155-157.)    

Insinööriksi lukeneena minua viehättää toimintatutkimuksessa sen tarkoitus tuottaa 

toimivia keinoja opettamiseen. Minua on ärsyttänyt kasvatustiedettä opiskellessani ne yleispätevät 

kasvatus- ja opetusperiaatteet, jotka muka sopivat kaikille ja joka tilanteeseen. 

Toimintatutkimuksella voin hakea ratkaisuja uniikkeihin tilanteisiin ja omaan toimintaani, sillä 

siihen, minkä koen hyväksi oppilaille heidän oppimisen kannalta vaikuttaa se, kuinka oppilaat 

kokevat juuri minut opettajana. Jokin toinen opettaja samassa tilanteessa kokisi toiset asiat 

toimiviksi johtuen hänen persoonallisista ominaisuuksistaan. Lukemalla toisten kokemuksista, 

sekä keskustelemalla toisten ihmisten kanssa, koen kehittäväni jatkossakin osaamistani.  
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4.3.5 Havahduttavuus 

Havahduttavuuden koen ehkä tärkeimmäksi tekijäksi toimintatutkimuksen arvioimisen kannalta. 

Heikkinen ja Syrjälä nostavat esiin Michael Quinn Pattonin ajatuksia. Patton tuo narratiivisen 

tutkimuksen arviointiin taiteellisia kriteerejä. Hänen mukaan hyvä tutkimus havahduttaa lukijaa 

ajattelemaan ja tuntemaan asioita eri tavalla. Se koskettaa lukijaa kuten hyvä elokuva tai taide-

esitys. Heikkisen ja Syrjälän mukaan tiedettä arvioidaan yhä tietoisemmin sen herättämien 

kokemusten, ajatusten ja tunteiden perusteella. Tutkimuksen uskottavuus ei perustu pelkästään 

väitelauseisiin ja niiden todentamiseen, vaan tutkimuksen kokonaisvaltaiseen kuvaan. Hyvä 

tutkimus tuo lukijalle elävästi mieleen jotain hänen itse kokemaa, jolloin todellisuus koetaan oman 

todellisuuden simulaationa ja lukija kokee tarinan näin todeksi. Hyvä toimintatutkimus ei jää 

pelkäksi todellisuuden simulaatioksi, vaan se paljastaa jotain uutta, jolloin lukija tarkastelee asiaa 

uudesta näkökulmasta. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 159–160.) 

Projektini havahdutti minut kantamaan vastuuta opetuksesta. Ei riitä, että teen sen mitä 

minulta pyydetään opettajana, vaan opettajana minulla on vapaus suunnitella oma opetukseni niin, 

että oppilaat kokevat oppimisen mielekkäänä. Samalla kannan suuren vastuun oppilaiden 

oppimisesta. Havaitsin myös projektin aikana omaavani jo paljon erilaisia hyviä asioita opetuksen 

kannalta, joita kannattaa pitää mielessä. Nämä tulevat ilmi myöhemmin tuloksia pohtiessani.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Projektin rajaus ja kohdejoukon valinta 

Kuvataiteen ja ympäristötiedon integroimisen tutkiminen ja aineiston kerääminen oli luontevaa 

suorittaa syventävänä projektiopintoina luokassa, jonka luokanvalvojana toimii kuvataiteeseen 

erikoistunut lehtori. Näin sain häneltä paljon erilaisia käytännön neuvoja opetukseen. Luokalle oli 

aikoinaan valittu 22 oppilasta arvalla, kun halukkaita luokalle oli useampia, kuin olisi voitu ottaa. 

Oppilaat siis eivät olleet tehneet mitään valintakoetehtäviä päästäkseen kuvataidepainotteiselle 

luokalle, vaan heitä voi verrata aivan tavallisiin oppilaisiin peruskoulussa. Oppilaista poikia oli 3. 

Tytöt ovat onnistuneetkin ottamaan pojat hyvin mukaan luokan tekemiseen. Pojat ovat löytäneet 

myös koulun muista oppilaista kavereita. Muutamat oppilaat käyvät kuvataidekoulussa ja monella 

on myös liikunnallinen tai musiikillinen harrastus. Suurimmalla osalla oppilaista on jokin koulun 

ulkopuolinen harrastus. Pidän oppilaita melko aktiivisina. Kuvan tekeminen kuuluu osana jokaisen 

oppilaan elämään. Useimmat oppilaat kertoivat piirtävänsä kotonakin. Oppilaista voi havaita, että 

heidän vanhempansa huolehtivat lapsistaan. 

Projektini aikana opetettavia oppiaineita olivat ympäristötieto ja kuvataide. Projektini 

koostui 20 opetuskerrasta, jossa oli yhteensä 40 tuntia opetusta. Viikossa pidin kaksi kahden tunnin 

(90 minuutin) opetustuokiota, joten opetusviikkoja kertyi 10. Lukujärjestykseen oli merkitty 

oppilaille kolme kuvataidetuntia, josta pidin kaksi ja kaksi ympäristötiedon tuntia, jotka sain myös 

suunnitella ja toteuttaa. Vaikka kyse oli oppiaineiden integroinnista, en halunnut sekoittaa tunteja 

täysin, vaan pidin ympäristötiedon tunnit ja kuvataidetunnit erillään. Näin halusin varmistaa, etten 

painota liikaa toista ainetta toisen kustannuksella. Usein projekteihin kuuluvat tunnit pidetään 

yhtäjaksoisesti peräkkäin, jolloin oppilailla on enemmän aikaa projektissa kuuluviin töihin. Meillä 

olikin usein kiire kahden tunnin aikana saada valmiiksi tehtävät, jotka olin suunnitellut 

opetustuokioon. En kuitenkaan pitänyt aikataulusta liian tarkasti kiinni, vaan töitä saattoi jatkaa 

seuraavalla tunnilla. Tämä koitui mielestäni projektin kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi, sillä 

tuntien välissä oppilailla oli aikaa pohtia tehtävää mielessään. 
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5.1.1 Projektiin kuuluvat teemat 

Projektin teemaksi valitsin avaruuden tutkimisen sekä elämän edellytykset maapallolla. Näitä 

suuria teemoja oli tarkoitus lähestyä oppilaan näkökulmasta. Tavoitteena oli, että oppilas tekisi 

maailmankaikkeudesta käsityksen, jota hänen olisi myöhemmin helppo rakentaa lisää. Avaruus 

herättää aina paljon kysymyksiä ja ehkä pelkojakin. Esimerkiksi voiko jokin iso kivi tai meteoriitti 

osua maahan? Tai voimmeko joutua mustaan aukkoon?  Näihin asioihin piti saada 

tokaluokkalaisen sellainen rehellinen vastaus, jonka hän voi ymmärtää. Meillä jokaisella 

mielikuvitus on valoakin nopeampi. Voimme matkustaa tähdestä toiseen silmän räpäyksessä 

ajatustemme tasolla. Avaruus on kuitenkin niin laaja, että sitä on vaikea käsittää. Avaruuden 

asioita pitää käsitellä tokaluokkalaisten kanssa pienin harppauksin ja välillä piti olla jotakin tuttua. 

Keskityimmekin enemmän tarkastelemaan avaruutta Maasta katsottuna.  

Suuri haaste olikin pitää kahden aineen opetussuunnitelmien asettamia tavoitteita 

tasapuolisesti mielessä. En halunnut pitää kuvataidetta pelkkänä työkaluna. En myöskään halunnut 

ottaa kuvataidetunnille aiheita ympäristöopista, käsittelemättä asioita sen enempää. Koetin saada 

tunneilleni molemman mahtavan aineen tavoitteita täytetyksi. On selvää, että joillakin tunneilla oli 

pakko keskittyä enemmän toiseen, jo omien kykyjenikin takia. Silti en heti halunnut antaa periksi 

oppiaineiden integrointi-idealle. 

 Avaruudesta laskeuduimme maahan ja tutkimme elämälle tärkeitä asioita. 

Luokittelimme asioita elollisiin ja elottomiin sekä eliöt omiin ryhmiin. Mietimme mitkä ovat 

elämän edellytykset. Miksi olemme auringon lapsia? Miksi maapalloa tulee suojella ja miten se 

tehdään? Kuvataidetunneilla oli tärkeää, etteivät oppilaat kopioineet töihin ideoitaan minulta,  vaan 

saivat tokaluokkalaisen tavoin ajatella ja suunnitella työtään itse. Tähän kannusti myös 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004, 236), jossa opetuksen 

tavoitteeksi on kirjattuna, että ”oppilas oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: 

havaintojen tekoa, mielikuvienprosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun 

taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua.” Nämä 

edellä mainitut tavoitteet sopivat ympäristöopetukseenkin. Käsittelimme eri aiheita projektin 

aikana katsomalla videoita ja valokuvia sekä keskustellen aiheista, sekä teimme kuvataidetöitä 

erilaisin tekniikoin. Maapallo on meidän yhteinen kotiplaneettamme. Halusin herättää ajatuksia, 

ettemme ole riidassa keskenämme, vaan maapallo kuuluu kaikille, myös muille eliöille. Projektin 

viimeisessä työssä keskustelimme oppilaiden kanssa ympäristönsuojelusta. Tässä viimeisessä 

työssä onnistuin mielestäni parhaiten integroimaan kuvataiteen ja ympäristöopin tarkoituksen 

mukaisella tavalla.  
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5.1.2 Tutkivalla opettajalla on monta roolia  

Hanna Vilkka kirjoittaa tutkijan eri rooleista, josta hän nostaa esille ihmisen ja muuttajan roolit 

toimintatutkimuksessa. Tutkija pyrkii saamaan tutkimuskohteensa muutostavoitteisiksi rooliensa 

antamilla välineillä. Tutkijalla välineitä ovat tieteelliset teoriat menetelmät ja metodit, kun ihmisen 

rooliin kuluvana välineenä on oma persoona. Lisäksi tutkijalla on tutkittavien antamat roolit, jotka 

ovat tutkimuskohtaisia. (Vilkka 2006, 70.)  Opetustilanteissa opettajan ja tutkijan roolit helposti 

sekoittuivat. Missä vaiheessa pitää puuttua oppilaan tekemiseen? Tutkija kerää materiaalia, kun 

opettaja kantaa vastuuta oppilaasta. Opetustilanteessa otin enemmän opettajan roolin, kuin tutkijan, 

sillä ajattelin, että voin analysoida nauhoittamiani videoita myöhemminkin. Tutkijan rooli astui 

enemmän esiin, kun kirjoitin päiväkirjaa tai suunnittelin erilaisia lähestymistapoja aiheisiin. 

Kuitenkin kaikissa tilanteissa oli molemmat roolit läsnä.  

Kolmantena roolina minulla oli opiskelijan rooli, jota ei voi opettajakaan koskaan 

unohtaa. Kasvatustieteen maisterina opettajan työ on jatkuvaa uuden oppimista. Myös oppilaat 

suhtautuvat opiskelijoihin eri tavalla, kuin luokanvalvojaan, joka viime kädessä on tuki ja turva. 

Luokanvalvojan sana on oppilaille laki. 

 Neljäntenä roolina minulla oli isän rooli. Tyttäreni käy kouluaan tällä 2. luokalla. 

Tämä isänä oleminen vaikutti mielestäni enemmän oppilaisiin, kuin itseeni. Oppilaiden oli helppo 

lähestyä minua, kun olin luokkatoverin isä. Heti ensimmäisestä hetkestä asti oppilaat olivat 

valmiita keskustelemaan avoimesti, kun tunsin suurimman osan oppilaista. Minun oli kuitenkin 

vaikea saada opettajan roolia lapsilta. Olin heille pitkään vain mukava tyyppi. Vasta viikkojen 

kuluttua oppilaat alkoivat kysyä minulta neuvoa, eikä luokanvalvojalta. Tässä auttoi se, etteivät 

oppilaat saaneet apua luokanvalvojalta, kiitos kuuluu hänelle.  

 Rantalan mukaan kouluetnografiassa koulu ei ole vieras, vaan tutkija on usein tutulla 

kentällä, sillä jokaisella on kokemuksia koulusta. Silloin tutkijalla on vaarana pitää asioita itsestään 

selvyyksinä. Rantala viittaa kirjoituksessaan Gordoniin, jonka mukaan ” Etnografin, joka tekee 

tutkimusta koulussa, on kyettävä näkemään uusin silmin tuttu ja turvallinen.” ( Rantala 2006, 227.) 

Opetustilannetta harjoittelevana turvauduin opetustilanteessa vahvasti intuitioon. Tilanne on uusi 

ja etenee harjoittelijalle todella nopeasti. Harjoittelijana olin keskittynyt ottamaan huomioon koko 

luokan. Samalla pohdin suunnittelemiani tehtäviä, milloin ne olisi hyvä käydä läpi. Vaikka tein 

etukäteen suunnitelmia, ei aika aina riittänyt, kun oli esimerkiksi hyvä keskustelu oppilailla 

käynnissä. Tällaisissa tilanteissa tunnistin käyttäneeni itsestäänselvyyksiä. Tilanne on hallinnassa 

niillä tavoilla, johon olen oppinut. Silloin on vaikea nähdä tilanne uusin silmin, kun kaikki on 

muutenkin melko uutta. 
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 Projektini aikana koin erittäin tärkeäksi ohjaajani kanssa käydyt keskustelut opettajan 

roolista. Hän sai minut näkemään tilanteen eri kannalta kuin mitä itse olin tottunut ajattelemaan. 

Sen sijaan, että opettaja opettaa edestä kaikkia yhtä aikaa, pitäisi opetusta suunnitella enemmän 

projektimaisempaan suuntaan, jolloin oppilaat selvittävät asioita itsenäisesti opettajan toimiessa 

enemmän ohjaajana. Tähän en pystynyt heti. Minulla oli virhekäsitys, että kun kerran kerron asian 

kaikille selvästi, niin kaikki oppilaat osaavat asian. Vaikka asiasta on usein puhuttu 

opettajankoulutuksessakin, huomasin silti sortuvani projektin alussa tähän edellä mainittuun 

virheeseen. Sain tutkijana niistä tunneista enemmän irti itsekin, kun luotin oppilaan kykyihin 

suoriutua tehtävistä. Myös tunteja oli helpompi suunnitella, kun sain tietoja siitä, millaisia neuvoja 

oppilaat tarvitsevat. Projektimainen opetus antaa mielestäni opettajalle mahdollisuuden toimia 

tutkijana ja kehittää omia oppituntejaan, kun ei tarvitse olla koko ajan äänessä. 

 

5.2 Projektin suunnittelu 

5.2.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 

Projektin aihekokonaisuuksia suunnitellessani minun tuli ottaa huomioon valtakunnallinen 

perusopetuksen opetussuunnitelma sekä normaalikoulun opetussuunnitelma. Vuoden 2004 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat tällä hetkellä ne suunnitelmat, joihin opettajien 

pitää perustaa omaa opetustaan ja -kasvatustaan. Jatkossa, kun tarkoitan edellä mainittua 

opetussuunnitelmaa, kirjoitan perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Haluan tarkastella tässä 

kappaleessa perusopetuksen opetussuunnitelmaa yleisellä tasolla, mutta myös ympäristö- ja 

kuvataideopetuksen kannalta, sillä perusopetuksen opetussuunnitelma vaikutti projektin 

suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi sekä 

yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jossa oppiminen tapahtuu tavoitteellisena 

opiskeluna itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän 

kanssa. Oppimiseen vaikuttavat oppijan aiemmin rakentunut tieto, motivaatiosta sekä oppimis- ja 

työskentelytavoista. Oppiminen on tilannesidonnaista, jolloin monipuolisuuteen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota etenkin oppimisympäristössä, jolla tarkoitetaan fyysisten ympäristöjen lisäksi 

psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta.  Opiskelutilat ja -välineet tulee 

järjestää niin, että ne mahdollistavat monipuolisen opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön myös 



50 

 

Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne
• virittävät halun oppia

• ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen

• aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti

• edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja

niissä harjaantumista

• kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja

• tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista

• edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä

vastuun kantamista toisista

• kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia

palautetta oman toiminnan refl ektointia varten

• auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan

vaikuttaa siihen

• kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa.

itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä 

tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden, tietoverkkojen sekä muun 

mediatekniikan käyttämiseen. Yleiseksi tavoitteeksi opetussuunnitelma asettaa oppilaan 

oppimismotivaation ja uteliaisuuden tukemisen edistämällä oppilaan aktiivisuutta ja 

itseohjautuvuutta tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. (Opetushallitus 2004, 18.) 

Uskoisin Hämeenlinnan normaalikoulun oppimisympäristön valtakunnallisesti 

tarkasteltuna olevan melko korkeatasoinen oppimisympäristön kannalta. Koululta löytyy erilliset 

tietokone- ja kuvataidetilat. Erillisenä tilana on myös ympäristötiedon luokka mikroskooppeineen 

ja havaintoesineineen. Oppilaiden turvallisuuden korostaminen ja yhteisöllinen oppiminen 

kuuluvat vahvasti normaalikoulun arkiseen toimintaan. Eri tiloja ja välineitä pyrin aktiivisesti 

käyttämään projektissani. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjatut työtavat rohkaisevat 

mielestäni myös oppiaineiden integrointiin ja projektioppimiseen, mikä tulee ilmi seuraavasta 

taulukosta 1. 

TAULUKKO 1.  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden työtapojen  

   valintojen perusteita (Opetushallitus 2004, 19.) 
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Ympäristöopin valtakunnallinen opetussuunnitelma 

Seuraavaksi keskityn opetussuunnitelman perusteista ympäristötiedon opetukseen liittyviin 

asioihin. Seuraavassa sitaatissa on tiivistettynä se miten ympäristötiedon opetus tulisi ymmärtää 

luokille 1-4  perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. 

 

”Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja 

terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy 

kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan 

ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään sekä muita ihmisiä. 

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen 

lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen 

itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja 

kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy 

myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja 

sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella.” (Opetushallitus 

2004, 170.) 

 

Ympäristötietoon on integroituna viisi oppiainetta. Tarkoituksena on lisätä 

ilmiökeskeistä ajattelua sen sijaan, että irrotettaisiin jokainen oppiaine ilmiöstä erilleen. Tässä koen 

olevan  vaarana, että jokin aine voi jää toisen varjoon. 2.luokkalaisen kannalta ilmiöiden 

oppiminen on paljon mielekkäämpää, kuin asioiden oppiminen irrallisina toisistaan. 

Ympäristötiedon opetuksella peruskoulun alaluokalla halutaan ottaa huomioon 

konstruktivistinen oppimiskäsitys, jolloin oppilas rakentaa pohjaa myöhemmälle oppimiselleen.  

Toista luokka-astetta opetettaessa oppilailla on enemmän käsityksiä ilmiöistä, kuin irrallisista 

asioista. Ilmiöihin pääsee paremmin käsiksi kuuntelemalla lasten kertomuksia ja heidän 

mielipiteitä ilmiöstä. Terveyden edistäminen, omaan ympäristöön tutustuminen ja sen 

suojeleminen sekä ilmiökeskeinen oppiminen tulevat ilmi myös ympäristötiedolle asetetuista 

tavoitteista, joita on lueteltu taulukossa 2. 
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TAVOITTEET

Oppilas oppii

• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä noudattaa 

annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä.

• tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan 

niissä tapahtuvia muutoksia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja Pohjoismaita.

• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, 

tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä.

• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä 

kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan.

• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita.

• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa.

• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa.

• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja 

kohteita kuvataan ja selitetään.

• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja.

• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista.

• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja 

toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja.

TAULUKKO 2. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ympäristötiedon  

  opetukselle (Opetushallitus 2004, 170.) 

 

 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma kannustaa ympäristötiedon tavoitteissaan ottamaan 

opetuksen suunnittelussa huomioon lapsen tieto- ja taitotason. Oppilasta kannustetaan keräämään 

tietoa omasta ympäristöstään turvallisesti sääntöjä noudattaen.  Luonnonsuojeleminen ja kestävän 

kehityksen periaatteet on otettava jatkuvasti huomioon opetuksessa. Opetussuunnitelma keskittyy 

luokille 1-4 ja 5-9. Luokanvalvojan kanssa halusin suunnitella projektini niin, ettei tulisi liikaa 

päällekkäisyyksiä sisällön suhteen, jolloin jotain oleellista voi jäädä kokonaan käymättä. Toisaalta 

opetus peruskoulussa on spiraalimaista, eli tärkeämpiä asioita kerrataan vuodesta toiseen.  

Pyrin rakentamaan projektini niin, että jokaisesta ympäristötiedon sisällön osa-alueesta 

olisi jotakin oleellista, johon ei vielä oltu oppilaiden kanssa keskitytty. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman ympäristötiedon sisällöt luokille 1-4 on taulukossa 3.  Toisaalta opetus tuli 

sitoa oppilaiden taitotasoon. Uudelle opettajalle ympäristötiedon oppikirjasta oli paljon apua. 

Suunnitteluprosessi on huomattavasti helpompaa, kun voi luottaa kirjaan, jossa on otettu huomioon 

opetussuunnitelma. 
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KESKEISET SISÄLLÖT

Eliöt ja elinympäristöt Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana

• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet • oma lähiympäristö

• erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutuminen niihin • vuorokauden- ja vuodenajat

• oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja • maaston keskeiset piirteet ja kartta

• luonto eri vuodenaikoina • kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat 

• kasvien ja eläinten elämänvaiheita   sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta

• ruoan alkuperä ja tuottaminen • Suomi, Pohjoismaat ja muut lähialueet sekä maapallo ihmisen 

elinpaikkana

Ympäristön ilmiöitä Ympäristön aineita

• ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä sekä kuulon ja näön suojelu • arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden 

• lämpöön liittyviä ilmiöitä ja lämmön lähteitä   säästävä käyttö ja kierrätys

• yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisten • ilman ominaisuuksia sekä palaminen ja paloturvallisuus

  rakenteiden lujuuden tutkiminen • veden ominaisuuksia ja olomuodon muutokset, veden käyttö ja 

• magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä   kiertokulku luonnossa

Ihminen ja terveys Turvallisuus

• ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään • kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden 

• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän    kunnioittaminen, oman koulun turvallisuus,

   terveystottumukset     liikennekäyttäytyminen ja  vaaratilanteiden välttäminen,

• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen   koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

   yksinkertaiset ensiaputoimet hätätilanteissa ja • sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon 

• perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja   ottaminen, rahan käyttö jatoisen omaisuuden kunnioittaminen

   vuorovaikutuksen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle merkitys 

TAULUKKO 3.  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisiä sisältöjä 

   ympäristötiedon opetukselle (Opetushallitus 2004, 171 – 172.) 

 

 

 

Muun muassa toisen luokan ympäristöopinkirjasta, Jäljillä 2 Ympäristö- ja 

luonnontieto Tammi 2003, otin aihealueita projektiin. Kirja on tehty ottaen huomioon 

perusopetuksen opetussuunnitelman asettamia tavoitteita ja sisältöjä. Siitä oli helppo katsoa, mitä 

oppilaiden kanssa on jo tehty, ja mihin projektin aikana olisi hyvä keskittyä tulevaa ajatellen. 

Oppikirja toimii myös oppilailla oppimisen runkona. Sieltä on joskus oppilaan itsekin kiva lukea 

asioita. Kirjan läpikäyminen ei kuitenkaan riitä selvittämään 2. luokkalaiselle asioita niin, että hän 

pystyisi itsenäisesti tekemään käsityksiä asioista. Tarvitaan paljon muutakin oppimateriaalia ja 

ennen kaikkea aikaa 2.luokkalaiselle sisäistää asioita.  

 

Kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma   

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelma keskittyy yksilön kehittämiseen. Jokaiselle 

oppilaalle tulee kehittyä henkilökohtainen suhde taiteeseen. Se antaa opettajalle ohjeita tukea 



54 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet  luokat 1-4

Oppilas oppii
• kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien    
prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen 
tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua
• kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta
• tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen 
peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta 
viestinnästä
• tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden
kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman 
kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua
• arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 237
• tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
• kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman 
eroja.

oppilaan kuvallisen ajattelun kehittymistä ja oppilaan omaa kuvallista ilmaisua. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet painottavat kuvataideopetuksessa yhteiskunnassa ilmeneviä 

visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja, joita ovat kuvataide, media ja ympäristö. Oppilas 

tutustuu omaan kulttuuriin, suomalaiseen kulttuuriin ja vieraisiin kulttuureihin kuvataiteen avulla. 

Oppilaan taiteellisen ilmaisun lähteinä ovat oppilaan omat havainnot, mielikuvat, elämykset sekä 

oppilasta ympäröivä maailma. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin ja 

kuvataide opetuksessa otetaan huomioon sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja 

tiedolliset tavoitteet toteutuvat opetuksessa samanaikaisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet korostavat kuvataiteelle ominaista teemallisuutta ja rauhallista pitkäjänteistä 

työskentelyä. Ensimmäisillä luokilla opetuksen tulisi olla leikin omaista. (Opetushallitus 2004, 

236.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet kuvataiteelle 

Taulukossa 4 on kirjattu luokille 1-4 kuvataideopetuksen tavoitteita. Alemmilla luokilla 

johdatellaan oppilas käsittelemään visuaalista tietoa.  

TAULUKKO 4.  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita  

   kuvataideopetukselle luokilla 1-4 (Opetushallitus 2004, 236-237)  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden  keskeiset sisällöt luokat 1-4

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafi ikkaa, muovailua ja 
rakentelua
• kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva
• kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista keskusteltaessa
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista
• taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista
• Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista, sekä  ympäristön muutosten 
tunnistamista
• esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua, mpäristösuunnitelmien 
tai pienoismallien valmistamista
Media ja kuvaviestintä
• kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistäminen
• kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva
• television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja 
tutkimista

Konstruktiivinen oppiminen ja kulttuurikasvatus ovat myös kuvataideopetuksen 

keskiössä. Oppilaan omien taitojen tuntemista ja niiden kehittämistä pidetään tavoittelemisen 

arvoisena. Medialukutaidon opiskelu alkaa jo alemmilla luokilla. Näillä tavoitteilla on mielestäni 

haluttu myös luoda oppilaille oppimistaitoja ja valmiuksia myöhemmille luokille. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman keskeiset sisällöt kuvataiteelle 

Näkemykseni mukaan kuvataideopetus on muuttunut melkoisesti siitä, kun itse olin peruskoulussa 

1980-luvulla. Ensinnäkin oppiaineen nimi on vaihtunut kuvaamataidosta kuvataiteeksi. 

Kuvataideopetus nykyisin ei ole pelkästään maalaamista vesiväreillä tai piirtämistä puu- tai 

vahaväreillä, vaan siihen kuuluu näiden lisäksi mm. grafiikkaa, muovailua, rakentelua, 

ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria, muotoilua, taiteen tuntemusta, kulttuurista osaamista, 

kuvaviestintää, sekä median erilaisia menetelmiä, kuten television, mainoskuvien tai elokuvien 

kriittistä analysointia, minkä voi havaita vuoden 2004 peruskoulun opetussuunnitelman perusteista. 

Keskeisiä sisältöjä on lueteltu taulukoissa 5 . 

TAULUKKO 5.  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisiä sisältöjä  

   kuvataideopetukselle luokilla 1–4. (Opetushallitus 2004, 237.) 
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En todellakaan voi tarkkaan muistaa kaikkea omasta kouluajastani, mutta 

varovaisenkin käsitykseni mukaan, asiasisältöjen määrä on kasvanut merkittävästi, vaikka 

oppituntien määrää ei olla lisätty. Koen edistykseksi, että kuvataideopetus ottaa oppilaan nykyään 

enemmän yksilönä huomioon, kuin aikaisemmin 1980-luvulla, jolloin meille annettiin aina sama 

tehtävä, johon oli malliesimerkki taululla. Näkemykseni mukaan kaikki taito- ja taideaineet ovat 

yhtä tärkeitä. Jokainen oppilas tarvitsee kuitenkin kuvataideopetusta, sillä visuaalisen tiedon 

käsittelyä ei voi välttää. Jokaisen omassa ympäristössä, omassa työssään, erilaisissa kulttuureissa, 

tai mediassa kohtaa erilaisia kuvallisia viestejä, joita pitäisi osata tulkita. Erilaisissa työtehtävissä 

vaaditaan myös kuvallisten viestien tuottamista.  

 

Kuvataiteen ja ympäristöopin integrointi perusopetuksen opetussuunnitelman kannalta 

Ympäristötietoa, jossa on jo valmiiksi integroitu viisi oppiainetta (biologia, maantieto, fysiikka, 

kemia ja terveystiedontieto), olen integroimassa kuvataiteeseen. Ajatus tuntuu nopeasti ajateltuna 

mahdottomalta. Voiko jokaisen aineen yksittäisiä tavoitteita enää ottaa huomioon? Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet kannustavat kuvataiteen ja ympäristötiedon integroimiseen. 

Molemmissa oppiaineissa oppilaita kannustetaan tekemään havaintoja omasta ympäristöstään. 

Kirjoitin aikaisemmin oppikirjan hyvistä puolista ympäristötiedon opetuksessa. Pelkästään kirjan 

läpi käyminen oppilaiden kanssa voi passivoida sekä opettajaa että oppilaita. On tärkeää 

suunnitella muutakin tekemistä kirjan ulkopuolelta.  Tähän myös perusopetuksen 

opetussuunnitelma velvoittaa. Oman ympäristön tutkiminen ei onnistu kirjaa lukemalla. Monet 

fysikaaliset ilmiöt, kuten valoon tai ääneen liittyvät asiat pitää oppilaiden itse kokea. Ilmiöistä 

voidaan tehdä kuvataidetöitä, jossa otetaan molempien aineiden tavoitteet huomioon.  

Opetussuunnitelmia lukiessa havaitsin, että integraatioon rohkaistaan, mutta otetaanko 

integrointi kuitenkaan riittävästi esille opettajankoulutuslaitoksella, jossa opiskelemme jokaista 

opetettavaa ainetta irrallisina oppiaineina. Riippuu myös paljon opetusharjoittelujen ohjaajasta, 

kuinka paljon integraation rohkaistaan. Minulla oli onni myötä saadessani ohjaajaksi Helena 

Sieppi, joka integroi kuvataidetta opetuksessaan ja on näin alansa asiantuntija. Jokaisella 

opettajalla olisi hyvä olla jokin erikoisalansa, jota voisi hyödyntää ja integroida muuhun 

opetukseen.  
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5.2.2 Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen 

Opetuksen suunnittelun aloitin laatimalla projektisuunnitelman, josta kävi ilmi projektin alustavat 

sisällöt oppitunneille. Projektisuunnitelmaa muokkasin projektin edetessä. Viimeisin versio 

projektisuunnitelmasta on liitteessä 1.  Jokaiselle opetuskerralle laadin erillisen tuntisuunnitelman, 

josta kävi ilmi muun muassa opetuksen tavoitteet ja eteneminen. Tunteja varten suunnittelin 

opetusmateriaalit ja haalin kokoon tarvikkeet. Kaiken piti olla valmista tuntien alussa, sillä tuntien 

aikana ei ollut aikaa hankkia materiaaleja. Koen, että opetusharjoittelussa opiskelijat eivät ole niin 

perillä luokassa olevista tarvikkeista, kuin opetustyötään tekevät opettajat. Oli miten tahansa, 

tunnit on aina etukäteen suunniteltava ja suunnitelmasta voi sitten poiketa, jos näkee tarvetta. 

Suunnittelin oppilaille myös kotitehtävät etukäteen. Näin kotitehtäviin tuli enemmän 

tarkoituksenmukaisuutta, kuin jos olisin tunnin päätyttyä keksinyt nopeasti jotain puuhaa kotiinkin.  

Aloittaessani projektiopintojen opetusta minun piti nopeasti päästä selville luokan 

tietotasosta. Ahteen ja Sahlbergin mukaan (Sahlberg 1990, 44) opettajan on tunnettava 

suunnitellessaan opetusta oppilaidensa sen hetkiset tiedot ja taidot, sekä kartoitettava mahdolliset 

virheelliset ennakkokäsitykset. Tähän auttoi osaksi oma tyttäreni, joka oli opetettavalla luokalla. 

Hänen kanssaan keskustelemalla sain käsityksen siitä, mitä luokalle oli opetettu ja miten hän oli 

opetettavat asiat ymmärtänyt. Myös oppikirjoista minulle oli suuri apu. Niihin on koottuna paljon 

juuri sellaista tietoa, joka on kohdennettu tietylle ikäryhmälle. Keskustelemalla oppilaiden kanssa 

sain hyvää tietoa oppilaiden tiedoista ja taidoista. Oppilaiden tietojen ja taitojen kartoittaminen 

mietityttivät kuitenkin minua läpi koko projektin. Vasta projektin viimeisissä vaiheissa opetuksen 

suunnittelu alkoi helpottua. Vaikeinta oli olla aliarvioimatta hiljaisia oppilaita. He kun eivät puhu 

mielellään koko luokan kuullen, ja antavat heti puheenvuoron mielellään muille halukkaille. Vasta 

tehtäviä tehdessämme sekä haastatellessani heitä, sain näiden hiljaisten oppilaiden tietotasosta 

käsitystä. Samoin oppilaiden vihkojen tutkiminen auttoi oppilaiden arvioinnissa. Vaikka en 

arvosanoja antanutkaan, pitää opettajalla olla käsitys oppilaiden taitotasosta. Pidän myös 

ajatuksesta, että opettaisin luokkaa ensimmäisestä kuudenteen. Näin tuntisin oppilaat paremmin ja 

voisin keskittyä paremmin heidän ohjaamiseen. Jos oppilaiden opettaja vaihtuu parin vuoden 

välein, kestää aina jonkin aikaa, ennen kuin opettaja on saanut käsityksen oppilaiden tietotasosta. 
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Opetuksenulkoiset tekijät 

Opetettavan asian lisäksi opettajalla on mielessään monenlaisia asioita, jota hän pohtii tietoisesti 

tai tiedostamattaan, suunnitellessaan opetusta. Projektiopintojen opetusta suunnitellessani joskus 

asiat vain loksahtivat paikoilleen. Jälkeenpäin havaitsin, että olin alitajunnan tasolla pohtinut 

moniakin asioita, jotka olivat saaneet minut hermostuneeksi, vaikka en tiedostanut niitä. Kun sain 

asiat ns. loksahtamaan, olo tuntui paremmalta. Luokkaan tutustuminen ja opetuskokemusten 

reflektointi auttaa myös seuraavien tuntien suunnittelussa. Suunnitteluun vaikuttavien asioiden 

jäsentäminen ja teoreettinen pohtiminen helpottaa suunnittelua. Silloin ei kasaa alitajuntaan liikaa 

ongelmia. Engeströmin mukaan opetuksen suunnittelussa on otettava huomioon opetuksen ulkoisia 

tekijöitä, jota ovat opettajan esiintymistaito, vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot, järjestelytaidot ja 

havaintovälineiden suunnittelu- ja käyttötaito. Esiintymistaidolla tarkoitetaan opettajan 

äänenkäytön hallintaa ja eleitä. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoihin kuuluu oppilaiden 

rohkaiseminen, kuuleminen ja ryhmädynamiikan hallinta. Järjestystaidoilla tarkoitetaan 

ajankäytön, työtapojen, ja opetustilojen suunnittelua. Ulkoisilla tekijöillä opettaja hallitsee 

oppilaiden havaittavaa käyttäytymistä ja tilannetta. (Engeström 1987, 157.)  

Toisluokkalaisten rohkaiseminen omien mielipiteiden sekä töiden esittämiseen on 

todella tärkeää. Alkuopetuksessa oppilaat luovat itselleen käsitystä itsestään oppijana. Se, 

millaiseksi oppilas itsensä oppijana kokee, ei ole oppimisen kannalta yhdentekevää. Opettajan 

tulee olla aidosti kiinnostunut ja kuunnella oppilaita. Opetusharjoittelussa minulla meni usein 

aikataulu uusiksi, kun kuuntelin oppilaiden kertomuksia. Tokaluokkalaisille tulee usein 

mielenkiintoisia asioita mieleen aivan toisista aiheista. Ne on syytä käsitellä, vaikkei niihin 

syvällisemmin uppoutuisikaan. Se on aitoa kiinnostumista tokaluokkalaisten asioista. Jos yhdelle 

antaa puheenvuoron, haluaa varmasti muutkin puheenvuoron ja puheenvuoroja kuunnellessa aikaa 

usein kuluu arvaamattomasti. Asioita pitäisi kysellä myös niiltä oppilailta, jotka eivät itse ole 

aktiivisia puheenvuoroa pyytämään. Monesti kysyessäni niiltä, jotka eivät viitanneet, tuli 

kysymyksiini mielenkiintoisia ja oikeita vastauksia. Oppilailla usein kestää, ennen kuin he ovat 

tutustuneet opettajaan ja uskaltavat kertoa asioitaan. Oppilaiden kertoessa asioista myös muut 

oppilaat oppivat, sillä oppilas luonnostaan käyttää samoja käsitteitä kuin luokkatoverit. Siksi 

suosin tunnilla oppilaiden puhumista. Minä opettajana olin heitä varten.  
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Opettajan on tutustuttava luokkaan 

Tutustumalla luokkaan paremmin helpottuu opetuksen suunnittelu, kun tietää, mitä 

kannattaa ja mitä ei kannata oppilaiden kanssa tehdä. Varsinkin eriyttäminen tuntuu 

mahdottomalta, jos ei tunne oppilaiden taitotasoa ja tarpeita. Hyvästä suunnitelmasta on apua, 

vaikka opetus ei kulkisikaan suunnitelmien mukaan, sillä silloin opettajalla on valmiina 

opetuksesta runko, jota on helppo muuttaa ja soveltaa tilanteen vaatimalla tavalla. Myös ohjaajani 

kanssa puhuimme siitä, että oppilailla pitää olla mielekästä tekemistä koko ajan. Jos tehtäviä jää 

tunnilla tekemättä, mutta ne ovat riittävän mielekkäitä toteuttaa, voi niitä myöhemminkin käyttää 

hyödyksi. Pelkästään kirjan tehtävien tekeminen on turhauttavaa. Sitä voivat oppilaat tehdä 

kotonakin. Alaluokilla oppilaat haluavat kertoa asioita opettajalle, mutta eivät osaa keskenään 

keskustella. Oppilaiden pitkät kertomukset saattavat turhauttaa toisia oppilaita. He eivät jaksa olla 

koko tuntia hiljaa paikoillaan ja kuunnella toisten oppilaiden pitkiä tarinoita, joita he kertovat 

opettajalle. Haluaisin ohjata oppilaita puhumaan toisilleen.  Erilaisten oppimisympäristöjen 

mielekäs käyttäminen myös piristää oppilaita, jolloin he jaksavat paremmin opiskella. Eri ryhmissä 

toimiminen aktivoi oppilaita keskustelemaan keskenään. Työtehtävien jaksottaminen ja 

toiminnallisuuden pitäminen mukana opetuksessa motivoivat oppilaita. Näin heidän sosiaaliset 

taidot kehittyvät.   

 

Opetuksen sisäiset tekijät 

Eila Jerosen mukaan opetuksen ulkoisten tekijöiden hallinta ei yksin riitä, vaan niiden 

lisäksi hän kirjoittaa opetuksen sisäisistä tekijöistä, joista tärkeimpänä hän pitää opettajan 

oppiaineen hallintaa. (Eloranta, Jeronen & Palmperg 2005, 54.) Havaitsin omassa opetuksessani, 

että asian etukäteen pohtiminen helpotti opetustilanteessa puhumista. Minun oli kuitenkin 

opetuksessa saatava ensin selville, millä tasolla, tai miten oppilaat ymmärtävät asian. 

Tokaluokkalaisille ei voi aloittaa opetusta liian syvällisesti. Toisaalta ei saa aliarvioida oppilaiden 

taitoja. Projektiopintojen aikana havaitsin usein, kuinka tärkeää on hallita opetettavaa oppiainetta.  

Toisena sisäisenä tekijänä Egeström (1987, 157) mainitsee opetuksen suunnittelun 

yhtenäisen opetuksen teorian pohjalta. Mitä on sitten yhtenäinen opetus? Teoriamallien oppiminen 

aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa peruskoulussa. Keskustelimme esimerkiksi tokaluokkalaisten 

kanssa kappaleiden välisestä vetovoimasta. Vertasimme esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu Kuussa ja 

Maassa, kun hyppää ylöspäin. Oppilaat myös havaitsivat videolta, että Kuussa kävely on selvästi 

kevyempää. Vaikka vetovoimateoriaa ei käydäkään tokaluokkalaisten kanssa tyhjentävästi läpi, 
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alkavat he jo muodostaa käsitystä maailmasta, jossa vetovoimalla on suuri merkitys. Kaikkien 

taivaankappaleiden liikeradat perustuvat vetovoimaan. Sama vetovoima kappaleiden välillä on 

atomitasolla. Yhtenäinen opetus on sitä, että ylemmillä luokilla voi rakentaa käsityksiään aiemmin 

opitun varaan. 

Kolmas sisäinen tekijä Egeström (mt. 157) mukaan on opettajan etiikka. Opettajan 

etiikkaa, pidetään mielestäni liian itsestään selvänä. Nostaisin itse sen tärkeimmäksi opettajan 

sisäiseksi tekijäksi. Voisi olettaa, että jokainen opettaja varmasti haluaa hyvää oppilailleen, mutta 

riittääkö se opettajan etiikan perustaksi? Opetuksen eettisiä vaikutuksia oppilaisiin on aina syytä 

miettiä. Minulle hyvä ei välttämättä ole oppilaiden tai heidän vanhempien mielestä hyvää. 

Ohjenuorana opetuksen eettisissä asioissa pidän sitä, kuinka asiaan yhteiskunnassa suhtaudutaan. 

Myös opetussuunnitelmat auttavat jo pitkälle eettisissä kysymyksissä. Tärkeää mielestäni on 

keskustella koulun muiden opettajien kanssa. Pohdin esimerkiksi opetustuokioita suunnitellessani, 

voisiko joku oppilaista pelätä esimerkiksi mustia aukkoja ja saada niistä painajaisia, kun olemme 

puhuneet niistä koulussa. Muistan itse pelänneeni asioita, jotka jäivät hämäräksi mieleeni. 

Mediassa mustat aukot usein esitetään asioina, jotka nielaisevat kaiken sisälleen. Valokaan ei 

pääse aukoista pakoon. Kuitenkaan ilman mustia aukkoja avaruus ei pysyisi kasassa lyhyesti 

sanottuna. Opettajan tulisikin poistaa mahdollisia oppilaiden pelkoja. Mustat aukot ovat niin 

kaukana, ettei niihin ole mahdollista päästä, vaikka haluaisimmekin.  Eli niitä on aivan turha 

pelätä. Opettaja perustaa opetuksensa yhteiskunnassa valittuihin arvoihin. Näihin arvoihin 

oppilaiden vanhemmat voivat peilata omia arvojaan ja päättää, antavatko lapsensa käydä koulua 

yhteiskunnan järjestämässä koulussa, vai opettavatko lastaan itse. Tähän luottamukseen opettajan 

tulee mielestäni perustaa opetuksensa, eikä lähteä esittämään opetuksessa liikaa omia arvojaan. 

Opettajana luotan, että koulukirjat on tehty turvallisiksi. Engeströmin mukaan sisäiset tekijät 

muodostavat yhdessä valveutuneen opettajapersoonallisuuden, jolla opettaja ohjaa oppilaiden 

henkistä työskentelyä. (Engeström 1987, 157.) 

 

Vanhemmat mukana toiminnassa 

Peltonen (2004, 98) rohkaisee ottamaan myös vanhemmat mukaan toimintaan. 

Opetusharjoittelussa se on haasteellista, kun luokan varsinaisella opettajalla on jo oma suhde 

vanhempiin. Harjoittelu kestää niin lyhyen ajan, että vanhempiin on vaikea saada aktiivista 

yhteyttä. Mielestäni vanhempien osallistumisesta lastensa koulutoimintaan tulisikin enemmän 

keskustella opettajakoulutuksessa. Nyt meidät jätetään omien ajatustemme varaan. Peltonen (mt. 
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98) korostaa, että kotien välinen yhteistyö on oppilaita yhdistävää toimintaa. Teimme projektin 

viimeisenä työnä ympäristönsuojeluun liittyvät työn, jossa oppilaat vanhempiensa kanssa 

keskustellen hankkivat kuvan ympäristönsuojeluun liittyen. Kuvaa jatkettiin koulussa 

puuvärikynillä. Työhön liitettiin kuvateksti. Omien vanhempien tuki rohkaisi varsinkin työn 

esitysvaiheessa esittämään omaa työtä ja siinä olevia tärkeitä ympäristönsuojeluun liittyviä asioita. 

Oppilaat havaitsivat löytäneensä toistensa kanssa samoja tärkeitä syitä, miksi ympäristöä tuli 

suojella. 

 

5.2.3 Tutkimuksen eettisyys 

Eettisyyteen oli kiinnitettävä erityistä huomiota, kun tutkimukseni kohteena olivat 

lapset. Lasten etuja valvovat luokanvalvoja ja oppilaiden vanhemmat. Myös tutkijalla on suuri 

vastuu tutkimuksessaan ajatella ensisijaisesti lapsen parasta. Tein tutkimukseni yliopiston 

harjoittelukoulussa, jolloin luokanvalvojan mukaan tutkimiseen ja kuvaamisen ovat vanhemmat 

antaneet luvan oppilaaksi oton yhteydessä. Lähetin myös vanhemmille kirjeen, jossa kerroin 

projektistani. Annoin vanhemmille mahdollisuuden ottaa lapsensa pois tutkimuksestani ilman 

erillistä syytä, mikäli näkevät siihen tarvetta. Kukaan ei kuitenkaan halunnut, vaan kaikki 

vanhemmat ovat myötämielisesti suhtautuneet tutkimukseeni ja projektiini. Tutkimustekstissä 

turvasin oppilaiden anonymiteetin poistamalla nimet kaikesta tutkimusmateriaalista. Mitään 

arkaluonteisia asioita ei projektin aikana ilmennyt, vaan oppilaiden kertomukset ja töiden aiheet 

olivat iloisia tokaluokkalaisten asioita. Kerroin oppilaille tutkimuksestani ja videoinnin 

tarkoituksesta. Toisinaan oppilaat eivät halunneet, että kuvaan, jolloin kamera laitettiin sivuun. 

Projektin toisella puoliskolla kaikki oppilaat olivat jo tottuneet videokameraan. oppilaat 

ymmärsivät, etten julkaise videonauhoja ilman erillistä lupaa. Usein oppilaat halusivat esittää 

esityksiä kameraan.   

 

5.2.4 Tutkimusaineisto  

Haastattelin oppilaita muutamista kuvataidetöistä, joita oppilaat olivat tehneet ensimmäisten viiden 

viikon aikana. Kyselyllä halusin kartoittaa oppilaiden mielipiteitä siitä, kuinka mielekkäinä he 

pitävät eri tehtäviä. Kaikki 22 oppilasta osallistuivat haastatteluun. Haastattelun ohessa oppilaat 

täyttivät kukin kyselypaperin, joka on liitteessä 2. Kysyin haastattelussa oppilaiden aiheiden 
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alkuperää, eli mistä he olivat saaneet idean työhön. Kysyin myös, miten hyvin he olivat omasta 

mielestään onnistuneet työssä, sekä oliko työtä mielekästä tehdä.  Edellisiin mielipide kysymyksiin 

käytin viisi portaista järjestysasteikkoa, jonka oppilaat sellaisenaan kokivat hankalaksi. Oli hyvä, 

että olin avustamassa heitä kyselyn täytössä. 

 Korostin haastattelussa oppilaille, että heidän oma mielipide on todella tärkeä minulle, 

ettei kannata koettaa opettajaa miellyttää.  Haastattelin oppilaita kolmen hengen ryhmissä. Näin 

halusin varmistaa, että oppilaat voivat kysyä apua epäselvissä kohdissa ja että he ymmärtävät 

kysymykset. He myös mielellään kertoivat töistään pienemmässä ryhmässä. Näin haastattelu toimi 

myös töiden arviointina. Oppilaat saivat kertoa, miten mielekkäänä he pitivät työn tekemistä ja 

kuinka olivat omasta mielestään työssä onnistuneet. Suurin hyöty kyselykaavakkeesta minulle oli, 

kun sain talteen oppilaiden mielipiteitä töistä ja tehtävistä. Nauhoitin oppilaiden haastattelut 

videolle myöhempää arviointiani varten. Suosittelen haastattelua tilanteissa, jolloin pitäisi nopeasti 

tutustua oppilaisiin. Oppilaat kokivat mielekkääksi vaikuttaa opetukseen haastattelun avulla. 

Vaikka opettaja päätänkin tuntien sisällöistä ja tavoitteista, koen erittäin tärkeäksi, että oppilaat 

ovat motivoituneita tekemään työtä ja pitävät antamiani tehtäviä mielekkäinä ja ymmärrettävinä.  

Kyselyillä saa selville oppilaille tärkeitä asioita. Sain selville muun muassa millaisista 

töistä oppilaat pitävät. Myös hiljaisten oppilaiden mielipiteet tulevat esille kyselyissä. He kokevat 

vaikuttavansa yhteiseen toimintaan. Kyselyllä saa myös selville, kuinka vaatimattomana oppilas 

pitää itseään ja omia kykyjään. Jos oppilaan mielestä töitä on kiva tehdä, mutta hän kokee, että ne 

jotenkin epäonnistuvat, voisi opettaja rohkaista oppilasta pitämään töistään. 

Joskus tuntuu siltä, että kaikki luokan oppilaat pitävät jostakin tekemisestä erityisesti. Oppilaat 

uskaltavat harvoin sanoa mielipiteitään, jos heidän mielipiteet ovat ristiriidassa luokan yleisen 

mielipiteen kanssa. Kyselyllä saan selville nekin mielipiteet, jotka eivät ole samaa mieltä luokan 

yleisen mielipiteen kanssa. Oppilaiden haastattelusta oli suuri apu suunnitellessani projektin toista 

puoliskoa. 

Projektini aikana kirjoitin päiväkirjaa pitämistäni tunneista. Nauhoitin oppitunteja 

videokameralla. Videotallenteiden katselu projektin aikana auttoi minua suunnittelemaan tunteja 

paremmiksi. Videoita katsellessa sain myös ideoita päiväkirjaan. Kuvasin myös oppilaiden 

ympäristötiedon vihot myöhempää käyttöä varten. Olen ottanut vihoista muutaman kuvan 

havainnollistamaan oppilaiden työskentelyä. Oppilaiden vihoista opin heidän ajatusmaailmastaan. 

Oppilaiden ympäristötiedon vihkojen salaaminen auttoi minua suunnittelemaan seuraavia tunteja. 

Vihkojen selaamisella sain käsityksen, kuinka oppilaat olivat opetukseni ymmärtäneet ja mihin 

kohtiin opetuksessa kannatti keskittyä. 
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6 TUTKIMUKSEN ANALYYSI JA 

TULOKSET  

Käyn seuraavaksi läpi projektiani. Anonymiteetin vuoksi oppilaisiin viittaan numeroin, jonka olen 

arponut heille. Esimerkiksi Oppilas 39 on tietty oppilas luokasta. Tutkijan puheenvuorot erotan 

nimikirjaimillani JR. Oppilaiden kuvallisista töistä olen poistanut oppilaan nimen ja kuviin viittaan 

oppilasnumerolla. Ajatuksia eri oppituntien onnistumisesta olen pyrkinyt pohtimaan esitellessäni 

oppituntien kulkua.  

Perehdytin oppilaat projektiin kertomalla, mitä olen suunnitellut heidän kanssaan 

tekeväni seuraavat kymmenen viikkoa. Puimme avaruuspuvun päällemme, vedimme 

avaruuskengät jalkaan sekä tietysti laitoimme avaruuskypärän päähän kuvainnollisesti. 

Lähtölaskenta avaruuteen alkoi. Kerroin oppilaille, että ”tutkimme avaruutta, Aurinkokuntaa sekä 

Maata ja elämää Maassa. Välillä katsomme erilaisia aiheeseen liittyviä videoita ja kuvia 

keskustellen niistä. Kuvataidetunnilla teemme aiheeseen liittyviä töitä. Teemme ympäristöopin 

vihkoon tehtäviä. Vihkoon saa piirtää ja kirjoittaa omia havaintojaan, vapaasti milloin haluaa”. 

Tavoitteena minulla oli saada oppilaat pohtimaan avaruutta ja maailmankaikkeutta, johon he myös 

itse kuuluvat. Halusin heidän ymmärtävän Maan olevan ainutlaatuinen paikka elämän kannalta. 

Halusin heidän saavan käsityksen eliöiden lajirikkaudesta ja ymmärtävän, että ihmisten tulee 

suojella ympäristöä, sillä kukaan muu ei sitä pysty tekemään. 

 

6.1 Tähdet ja Galaksit 

Näytin tietokoneella oppilaille kuvia galakseista, tähdistä ja tähtikuvioista ja tunnistimme 

oppilaiden kanssa muutaman tähtikuvioon, muun muassa Otavan. Oppilaat suunnittelivat omasta 

tähtikuviosta luonnoksen, jonka jälkeen tähtikuvio piirrettiin paperille öljyvahaliiduilla ja tausta 

maalattiin vesiväreillä. Lopuksi oppilaat saivat koristella avaruuskuvaansa kimalteella.  
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Tavoitteenani oli saada oppilaat pohtimaan avaruutta, sen laajuutta ja mitä kaikkea 

siellä voisi olla. Työn tarkoituksena oli auttaa oppilasta omien mielikuvien prosessoinnissa. 

Valokuvista keskustelemalla herättelin oppilaita ajattelemaan avaruutta. Kuvataidetyö antoi 

oppilaille lisää aikaa pohtia avaruutta, ja työn ohessa oppilaat kyselivätkin asioita avaruudesta. 

 

 

KUVA 1. Tähtikuviotyö, Oppilas 31: ”Koira”    KUVA 2. Tähtikuviotyö, Oppilas 15: ”Pyörremyrsky” 

 

Ajattelin, että oppilaat olisivat maalanneet työn yhdellä tummalla avaruuden värillä, 

mutta he alkoivatkin tehdä avaruuteen erilaisia pintoja ja tummempia ja vaaleampia kohtia. Heidän 

mielessään avaruudessa on paljon enemmän tavaraa, kuin omassa käsityksessäni avaruudesta. 

Oppilaat olivat kiinnostuneita aiheesta ja tekemästään tähtikuvioista. Heitä kiinnosti keskustella 

tähdistä. Oppilaat kyselivät asioita, vaikka aihe oli aika vaikea. Tähtikuviota tehdessä, moni alkoi 

täyttää myös tähtien välisiä alueita tähdillä. Työ kuvasi enemmän heidän käsitystään avaruudesta, 

kuin pelkkää tähtikuviota. Oppilaille tähtikuviot eivät olleet niin kiinnostavia, kuin avaruus. En 

itsekään ole kiinnostunut tähtikuvioista, joten ehkä tämä heijastui oppilisiin.  

 

 

 

KUVA 3. Tähtikuviotyö, Oppilas 3: ”Silmä”  KUVA 4. Tähtikuviotyö, Oppilas 20: ”Raputiti” 
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Oppilailla oli avaruus mielessä ja he koettivat saada kuvastaan avaruuden näköisen. Tässä kohtaa 

tietoisesti annoin oppilaiden jatkaa avaruuden kuvaamista pelkän tähtikuvion sijaan. He olivat 

päässeet ajatuksissaan avaruuteen ja juuri se oli tavoitteenikin. Ilman kuvataidetyötä ja pelkästään 

kirjasta lukemalla avaruus olisi jäänyt melko etäiseksi oppilaille. Myös mustat aukot kiinnostivat 

oppilaita. En usko, että kukaan oppilaista niitä aukkoja enää pelkää. Ovathan ne niin kaukana. 

Myös tähdet ja galaksit ovat todella kaukana tokaluokkalaisen elämästä. Tähtikuvio ja avaruus 

olivat aiheena hankalia tokaluokkalaiselle, mutta kuvataidetyön avulla he pystyivät paremmin 

tekemään käsityksen avaruudesta. Koen kuvataiteen ja ympäristötiedon integroinnin onnistuneen. 

Oppilaat saivat käyttää omaa mielikuvitustaan. He myös alkoivat miettiä avaruutta tarkemmin, kun 

siihen tuntien yhdistämisen kautta oli enemmän aikaa. 

Haastattelussa kävi ilmi, että Tähtikuvio -työhön oppilaat olivat saaneet ideoita hyvin 

erilaisista asioista. Toiset olivat ajatelleet kotieläimiään, kun toisille aihe vain putkahti mieleen. 

Oppilaista 9 ei osannut tai halunnut vastata. Tähtikuvio oli kuitenkin hyvä tehdä, sillä oppilas 

saattoi tehdä kuvioin jostakin tutusta ja turvallisesta asiasta. Tähtikuvio -työt kuvasivat enemmän 

oppilaiden käsitystä avaruudesta, kuin jotakin tähtikuviota. Tämän huomasin jo tunnilla oppilaiden 

tehdessä töitä. En tarkoituksella rajoittanut oppilaita, sillä työtä tehdessä moni alkoi pohtia 

avaruutta. Tämä tuli ilmi myös haastattelussa, jossa kysyin työn mielekkyyttä sekä sitä kuinka 

kivaa oli työtä’ tehdä. Suurin osa oppilaista oli mielestään onnistunut hyvin tai melko hyvin työssä. 

Oppilaat pitivät työtä mielekkäänä. He eivät kuitenkaan ole löytäneet kuviota avaruudesta. 

Oppilaiden saaminen pohtimaan avaruutta ja tekemään siitä oma mielikuva, oli projektin kannalta 

erittäin tärkeää. Se oli myös opettajuuteni kannalta tärkeää, sillä onnistumiset ruokkivat 

onnistumisia.  

Osa oppilaista jatkoi vielä tähtikuviotyötä, kun siirryimme toisten oppilaiden kanssa 

seuraavaan työhön. Koen, että aikaa työn valmistamiseen pitää olla riittävästi. Siksi en hoputtanut 

oppilaita, vaan jonkin työn voi jättää mieluummin väliin, kuin kiireellä pilata kaikki työt. Oppilaat 

innostuvat eri kuvataidetöistä eri tavalla, joten on turha vaatia oppilaita tekemään töitä samalla 

vauhdilla. Toiset oppilaat valmistavat työn nopeammin, kun toiset innostuvat työstä enemmän ja 

tekevät sitä tarkemmin. Siksi työtä sai jatkaa seuraavilla tunneilla. Työn tekeminen on yhtä 

tärkeää, kuin valmis työkin. Oppilaiden tulee itse kantaa vastuuta töiden valmistumisesta. Jotain on 

pielessä, jos oppilaalla suurin osa kuvataidetöistä jää kesken. Silloin opettajan on mietittävä onko 

tavoitteet oppilaalle liian korkeat. Vai onko oppilaalla joitakin murheita elämässään.  
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6.1.1 Ihana hetki 

Aloitimme ihana hetki työn, jossa tavoitteenani oli, että oppilaat voivat kokea oman 

elinympäristönsä tärkeäksi, kertomalla siitä muille. Oppilaat opettelevat kuvakerronnan perusteita 

tekemällä tärkeästä hetkestä tarinan piirtämänsä kuvan avulla. Ajatuksena työssä oli, että varmasti 

jokaisella on ollut viime kesänä ihana hetki, joka tälläkin hetkellä lentää avaruudessa. Jos oikein 

kaukaa jokin avaruusolio katsoo Maahan kaukoputkella, viime kesänä lähtenyt valo Maasta tulee 

avaruusolion kaukoputkeen vasta nyt, ja ehkä avaruusolio näkee kaukoputkesta oppilaan ihanan 

hetken tällä hetkellä. Näin tutustumme samalla valon ominaisuuksiin. Valo kulkee avaruudessa 

tietyllä nopeudella, jos se ei törmää mihinkään. Vaikka valo kulkee käsittämättömän nopeasti, 

kestää valollakin kauan, ennen kuin se pääsee tähdestä toiseen. Halusin oppilaiden saavan käsitystä 

siitä, kuinka laaja avaruus on. Haastattelin oppilaita heidän töistään. 

 

JR: Mistä kuva kertoo? 

Oppilas 11:Öö mun mummu on tuolla ja tossa on mun kaveri ja tossa oon mä. Me ollaan 

mökillä ja tossa on mun pikkuveli ja tossa on mun pappa. ja me ollaan siellä uimassa. 

Ja mun mummu on tulossa saunasta. 

 

 

KUVA 5. Ihana hetki työ, Oppilas 11:        KUVA 6. Ihana hetki, Oppilas 26: 

     ”Mummulassa”                             ”POWERPARK” 
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JR: Mitä työ esittää? 

Oppilas 26: Poverparkkii, oliks se nyt se? 

JR: Mitä olet mieltä työstäsi? 

Oppilas 26: Ihan hieno. 

JR: Sinä siis onnistuit! 

Oppilas 26: Niin. 

 

Oppilaiden kertomissa tarinoissa oli hyvin paljon helle tärkeitä henkilöitä mukana. Hetket 

ymmärrettäväsi poikkesivat tavallisista päivistä. Onnellisuus huokui jokaisen oppilaan 

kertomuksesta. Halusin oppilaiden tekevän erilaisen työn, kuin suhteessa A4 kokoon. Työlle 

tehtiin mustat kehykset, jotka kuvaavat sitä, kun katsotaan kaukoputkella. Tärkeäksi tavoitteeksi 

myös koin, että oppilaat saavat kertoa itselleen tärkeitä asioita piirtämällä.  

 

JR: Missäs sinun työ on? 

Oppilas 30: Mun on TOI!, se oli ihana hetki kun mä sain Ratsastaa mudassa. 

JR:  Onks toi sun oma hevonen? 

Oppilas 30: Ei, mulla ei oo omaa siellä, mut se oli ihana hetki, kun mä sain ratsastaa 

mudassa. 

JR: Tykkäskö hevonen siitä? 

Oppilas 30: En mä tiiä. En mä oo kysyny siltä. Se ainaski ravas siellä innoissaan. 

 

KUVA 7. Ihana hetki työ, Oppilas 30:      KUVA 8. Ihana hetki työ, Oppilas 1: 

     ”Ratsastustunti mudassa”       ”Sählypeli” 
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JR: Toi työ esittää jotain peliä. Sä kerroitkin jo aikaisemmin siitä, mutta mikä peli se oli? 

Oppilas 1: Sählypeli. Täällä Hämeenlinnassa. 

JR: Voititteko? 

Oppilas 1: Jo 

JR: Oliko kiva tehdä työtä ja onnistuiko työ.? 

Oppilas 1: Jo oli ja onnistui. 

 

Oppilas 1 todella eläytyi aiheeseen. Hän kuvitteli, kuinka pelikenttää katsotaan avaruudesta 

ylhäältä ja halusi kuvata tämän asettamalla toiset pelaajat päät alaspäin ja toiset päät ylöspäin. 

Minulta meni jonkin aikaa, kun ymmärsin ratkaisuun syyn.  

Oppilaita haastatellessakin ilmeni, että Ihana hetki -työ koettiin myös mielekkääksi ja oppilaat 

onnistuivat mielestään työssä. Oppilaat kertoivat töissään tärkeäksi kokemiaan hetkiä. Hetkissä 

useimmiten oli mukana tärkeitä henkilöitä kuten isovanhemmat. Työt kuvasivat myös hyvin 

oppilaan persoonaa. Oli hienoa havaita, kuinka oppilaat eläytyivät työhön, eivätkä välittäneet 

omista taidoistaan, vaan luottivat siihen, että pystyvät piirtämään sen tärkeän hetkensä. 

 Oppilaiden haastattelemisen avulla, 

opin tuntemaan heitä paremmin. Tätä käytin 

myöhemmin opetuksessa. Jos esimerkiksi 

oppilaalle olivat hevoset tärkeitä, Otin hänelle 

esimerkin hevosista. Kysyin esimerkiksi 

myöhemmin, mihin eliöryhmään hevonen kuuluu 

ja mitä se syö? Tai mitä muuta hevonen tarvitsee 

elääkseen? Jos opettajan esimerkit opetuksessa 

ovat oppilaiden maailmasta eivätkä opettajan 

maailmasta, kokevat oppilaat opetuksen 

mielekkäämmäksi ja ymmärtävät opetusta 

paremmin. 

 

                 KUVA 9. Ihana hetki työ, Oppilas 5:  

      ”Opin uimaan” 

 

JR: Olikos tämä sun työ?  

Oppilas 5: Joo 

JR: Mistä kuva kertoo? 
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Oppilas 5: No, öm toi on uimahallista, kun mää opin uimaan. 

JR: Niin se oli se hyvä hetki. Mitä mieltä olet työstä? 

Oppilas 5: Noo, onnistu se aika hyvin.  

JR: Joo, niin munkin mielestä. 

 

Oppilaat tekivät hyvin erilaisia töitä ihanista hetkistä. He osasivat hyvin vapautuneesti 

ja rennosti kuvata muistojaan. Mietin, että voiko jo luokan kuvataidepainotus vaikuttaa  

2.luokkalaisiin positiivisesti, vaikka he olivat olleet kuvataidepainotteisella luokalla reilun vuoden. 

Kun kaikki oppilaat olivat saaneet työn valmiiksi, he esittivät ihana hetki työnsä muille oppilaille, 

jolloin he kertoivat omasta edelliskesän ihanasta hetkestä. Töiden esittäminen luokkatovereille oli 

oppilaiden mielestä tärkeää. Hyvää työtä kelpasi esitellä. Myös luokan hiljaisimmat oppilaat 

halusivat esittää työnsä muille, mikä kuvaa luokan turvallista ilmapiiriä. Oppilaille on tärkeää 

huomata, että monesti asiat, mitkä heille ovat tärkeitä, ovat luokkatovereillekin tärkeitä. 

 

6.1.2  Avaruusolio  

Tavoitteenani oli harjoittaa oppilaan luovan ongelmanratkaisun taitoja sekä saada oppilas 

ymmärtämään kuvitteellisen ja todellisen maailman eroja. Kokoonnuimme keskustelemaan rinkiin 

tunnin alussa mahdollisista olioista avaruudessa. Yhteinen aloitus rauhoitti oppilaita. Oppilaille on 

erityisen tärkeää, että kokoonnutaan ja aloitetaan yhdessä. Se luo varmuutta oppilaille, että he 

tietävät olevansa oikeassa paikassa ja keskittyvät tunnilla käsiteltävään asiaan. Keskustelimme 

oppilaiden kanssa siitä, voisiko avaruudessa olla elämää. Aloimme suunnitella avaruusoliota, joka 

tehtäisiin savesta. Koetimme tehdä sellaisia avaruusolioita, jotka eivät muistuttaisi liikaa maan 

asukkaita.    

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 10.  Avaruusoliot arvioitavana. 
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Savesta piti saada ilmakuplat pois. Töitä tehdessä keskityimme myös siihen, että oliot kestävät 

polttamisen. Liian ohuita raajoja ei kannattanut tehdä. Tasaisen kuivumisen takia vältimme liian 

paksuja osia. Saven muovaamisen aikana olio muutti muotoaan monta kertaa, kunnes yhtäkkiä 

alettiin parannella oliota. 

 Oppilaat osaavat erilaisia maalaamisen taitoja, vaikka ovat vasta toisella luokalla. He 

ovat tehneet paljon erilaisia maalaustöitä ja maalaaminen tuntuu olevan heille aivan normaalia 

toimintaa. Avaruusolioita maalatessa he eivät sekoittaneet värejä keskenään turhaan, vaan värit 

pysyivät lautasella kirkkaina. He käyttivät värit  loppuun ja niitä haettiin tarvittaessa lisää. Minulla 

oli pelko, että värit loppuisivat, sillä värejä oli vain purkin pohjalla. Hopea oli erittäin suosittu. 

Annostelin sitä oppilaille ja he hyväksyivät, että väri jaetaan kaikille halukkaille. Heille ei ollut 

tärkeää, kuka saa eniten väriä lautaselle, vaan he keskittyivät itse työhön. He myös lainasivat 

toisilleen värejä, ennen kuin hakivat lisää. Minä vain ihailin sivusta. 

Haastattelussa ilmeni, että oppilaiden mielestä työ kannatti maalata. Oppilasta 12 sanoi 

työnsä parantuneen maalaamalla. Suurin osa luokan oppilaista onnistui mielestään työssä. Vain 

yksi oppilas ilmoitti työn epäonnistuneen. Minulle opettajana on todella tärkeää, että oppilaat 

kokevat onnistumisen hetkiä ja ovat saaneet käyttää mielikuvitustaan. 

Avaruusolio -töissä oli tietysti merkkejä maan olioista. Oli käsiä, silmiä ja suita, mutta 

jokaisessa työssä oli selvästi oppilaan mielikuvitus vaikuttanut. Loppujen lopuksi on aikuisellekin 

aika hankala tehdä sellaista olentoa, joka ei yhtään muistuttaisi maan asukasta. Kysyin oppilailta 

haastattelussa, olisiko heidän mielestään avaruudessa muuallakin elämää, kuin vain maapallolla? 

Oppilaista 11 oli sitä mieltä, että muuallakin avaruudessa elämää on, tai voisi olla, kun oppilaista 9 

ei uskonut elämään avaruudessa. Totesimme oppilaiden kanssa, että oli elämää muuallakin tai ei, 

niin maapallo on todella ainutlaatuinen planeetta, ja ennen kaikkea meille tärkeä planeetta, jota 

tulee suojella ja rakastaa. Vain tällä planeetalla voi tapahtua ihania hetkiä. Näillä edellä 

kuvaamillani kuvataidetöillä käsittelimme sitä, kuinka tärkeäksi koemme oman kotiplaneettamme. 

 

6.2 Aurinko   

Keskustelimme oppilaiden kanssa siitä, millainen aurinko on ja miksi se on meille niin tärkeä? 

Katsoimme videon auringon pimennyksestä. Katsoimme kuvaa sademetsästä ja keskustelimme 

oppilaiden kanssa siitä mitä saamme auringosta.  
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JR: Jos ei olis Aurinkoo, niin nämä puut eivät voisi kasvaa. 

Oppilas 36:  Eikä eläimet vois elää. 

JR: Eli mitä se aurinko antaa meille tänne maapallolle? 

Oppilas 35  Se antaa lämpöä ainakin sillain , että olis koko ajan pimeetä, jos sitä 

aurinkoa ei olis. Sitte meitäkää ei varmaa olis. Eikä voitais hengittää, koska ei olis 

aurinkoa. 

JR: Miksei me voitais hengittää, nyt on tärkeää. 

Oppilas 19:  Koska öö viherkasvit, kaikki vihreet niin, me hengitetään eka ilmaa, 

sitte se meijän hengitys menee viherkasveille ja viherkasvien hengitys tulee meille. 

JR: Aivan, tosi tärkee juttu. 

Oppilas 34:  Sen lisäsks aurinko antaa D-vitamiinia meille. 

JR: D-vitamiinia, aivan. Toikin oli tärkee juttu.  

 

Oppilaat tietävät varsin paljon jo asioita. Keskustelun aikaan ne muodostivat käsityksiä 

yhteyttämisestä. Heillä on jo perusajatus yhteyttämisestä. Minun ei tarvinnut asioita oppilaille 

kertoa, vaan johdattelemani keskustelun avulla oppilaat kertoivat itse yhteyttämisestä toisilleen, ja 

luokkatoveritkin varmaan ymmärtävät asian paremmin, kun joku oppilas sen kertoo, enkä minä 

kerro asiaa aikuismaisesti. Oppilaat säätävät samalla opetuksen tempoa itselleen sopivaksi, mikä 

onnistuu vain, kun luokka on aiheesta kiinnostunut. Piirsimme yhteyttämisestä kuvan vihkoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       KUVA 11. Oppilaiden 18 ja 28 muistiinpanot aiheesta Aurinko on elämän ehto. 
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Perusajatus yhteyttämisestä on jo oppilailla selvillä. Tämän ajatuksen varaan on hyvä 

rakentaa kuvaa erilaisista luonnossa olevista kiertokuluista. Oppilailta tuli hyviä kysymyksiä. 

Auringon lämpötila ihmetytti paljon. Mietimme kuinka lämmin on saunassa ja miten käy jos 

aurinkoon lentää. Lapset yllättivät minut tietomäärällään. Eräs oppilas 35 kertoi, että maan etäisyys 

auringosta elämän kannalta täytyy olla juuri oikea. Monet ihmettelivät myös, miksei aurinko vedä 

meitä puoleensa. Se oli hyvä kysymys, kun tiedämme, miten suuri massa auringolla on.  

Koulun ympäristötiedon luokassa aloitimme ruohon kasvatuskokeen, jonka 

tarkoituksena oli vielä havainnoida oppilaille valon, lämmön ja veden merkitys kasveille. Oppilaat 

saivat näin harjoitusta samalla yksinkertaisen luonnontieteellisen kokeen tekemisestä. Kokeessa oli 

neljä lautasta, joihin kaikkiin kylvimme ruohon siemeniä tasaisesti. Seurasimme ruohon kasvua 

muutamien viikkojen ajan. Ensimmäistä lautasta kasteltiin ja annettiin valoa. Toista lautasta ei 

kasteltu, mutta annettiin valoa. Kolmatta lautasta kasteltiin, mutta pidettiin pimeässä. Neljättä 

lautasta ei kasteltu ja pidettiin pimeässä. Ruoholautaset olivat oppilaiden omassa luokassa. 

Myöhemmin teimme ruohokasvatuskokeesta taulukon. ja totesimme, että ilman valoa kasveista 

tulee keltaisia, jos vain saavat lämpöä ja vettä. Ilman vettä ne eivät elä ollenkaan. Jotta ruoho on 

vihreää ja tuuheaa, tarvitsee se vettä, lämpöä ja valoa. 

Tunnit olivat enemmän ympäristötietopainotteisia, mutta onnistuin integroimaan 

kuvataiteen elementtejä opetukseen eri videoiden ja valokuvien avulla. Oppilaat saivat keskittyä 

tekemään vihkoon muistiinpanoa piirtämällä. Usein opettajat keskittyvät antamaan kirjoitettua 

tietoa, tai värittävät valmiita kuvia. Koen, että oppilaiden tekemät kuvat vihkoon pitää tehdä yhtä 

huolella, kuin kirjoituskin. Tekstin kirjoittamista oli kuitenkin paljon helpompi seurata ja ohjata, 

kuin piirtämistä, sillä piirtäessä oppilaalla on mukana aina luovuus, johon ei liian rajusti saisi 

opettajana puuttua. Kuitenkin voi oppilaita kannustaa piirtämään huolellisesti, niin kuin 

kirjoitustakin seurataan. 

 

6.3 Aurinkokunta 

Tutustuimme aurinkokuntaan. Tavoitteenani oli, että oppilaat saavat erilaisen tavan esittää 

ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. He oppivat kolmiulotteista rakentelua ja 

pienoismallien rakentamista. Tietokoneluokassa tutustumme kuvien avulla aurinkokunnan 

planeettoihin. Samalla kerroin planeetoista ja oppilaat saivat kysellä kysymyksiään. Jälleen 

katsottiin paljon valokuvia. Mustat aukotkin tulivat taas oppilaiden mieleen. Pohdimme, miksi vain 

maapallolla on elämää ja muilla planeetoilla ei voi elää. Selvitimme, että elämän kannalta vain 
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Maassa on ilmakehä, nestemäistä vettä ja sopiva lämpötila. Näin oppilaat saivat käsityksen 

elottoman ja elollisen luonnon perus piirteistä. Oppilaiden on vaikea hahmottaa avaruutta. Mikä on 

kaukana ja mikä lähellä? Miten jokin planeetta on toisaalta niin kaukana, ettei sinne voi mennä, 

vaikka se on seuraava planeetta maasta. Keskustelimme myös planeettojen väreistä ja mistä eri 

planeettojen värit johtuvat.  

 

6.3.1 Kaukoputki 

Oppilaat etsivät tietokoneella avaruutta esittävän mahdollisimman kauniin ja mieleisen kuvan, joka 

tulostettiin värikuvana. Oppilaat tekivät myöhemmin itse kaukoputken, johon kuva liitettiin. 

Kaukoputki oli melko haastava tokaluokkalaiselle ja joillakin se meni ryppyyn. Kaikilla kuitenkin 

kuva näkyi kaukoputkessa. Eräs oppilas O1, jolla aikaisemmin oli kirjoittamisen kanssa 

vaikeuksia, osasi todella hienosti kirjoittaa nimensä kaukoputken kylkeen. Hän tuli ylpeänä 

näyttämään sitä minulle. 

 

Oppilas7: Nyt se on hieno, Haluuksä kattoo mun 

Oppilas 3: Joo. Vau! 

Oppilas18 Mäkin haluun. saaks mä kattoo saaks mä kattoo. 

Oppilas7: Joo, laita se valoon. 

 

Haastattelussa ilmeni, että kaikki oppilaat pitivät kaukoputkityöstä. Tämä oli 

yllättävää, sillä itse koin tuntia pitäessä epäonnistuneeni suunnittelussa. Teimme kaukoputken 

tapettipaperista, sillä kartonki oli kokeilussani murtunut. Tapettipaperi meni helposti rullalle. 

Oppilaiden kaukoputket menivät helposti ryttyyn. Oppilaista kuitenkin oli jännää nähdä 

taivaankappaleita tekemistään kaukoputkista. Ei tätä työtä heitetäkään romukoppaan. Vaikka noin 

puolet eli 8 oppilaista kokivat kaukoputken tekemisen vaikeaksi, koin että pystyin integroimaan 

ympäristöopin ja kuvataiteen tavoitteita opetuksessa. Avaruuden kohteen tulivat lähemmäksi 

oppilaita. Oppilaat saivat käyttää mediataitojaan etsiessään kuvia avaruudesta. Heidän tuli itse 

valita mielestään esteettinen kuva avaruudesta.  

Kaukoputkityötä pitää vielä parannella oppilaille helpommaksi toteuttaa. Samaa mieltä 

oli 11 oppilaista. Projektioppimisessa oppilaat saavat aikaa itse ratkaista ongelmiaan, jolloin 

valmis työ tuntuu enemmän itse tehdyltä, kuin vain opettajan ohjeita seuratessa. Usein 

kuvataidetöiden ohjeissa puutuu tila oppilaan omalta luovuudelta. Työt vain suoritetaan läpi ja 
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siistejä samanlaisia töitä on taas luokan seinä täynnä. Oppilaiden toteuttaessa itse suunnittelemiaan 

töitä, opettajista voi tuntua oppilaiden puuhastelu turhalta askartelulta, jolla ei ole sen kummempia 

tavoitteita.    

 

6.3.2 Pienoismalli aurinkokunnasta 

Teimme aurinkokunnasta kolmiulotteisen mallin. Tavoitteenani oli, että oppilaat saavat paremman 

käsityksen, planeettojen kokoeroista ja etäisyyksistä toisiinsa nähden, kun rakennamme niistä 

pienoismallin. Näin oppilaat oppivat esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää 

tietoa. Usein planeetat on asetettu kirjan kuvaan vierekkäin, jolloin saa käsityksen niiden 

järjestyksestä auringosta laskien, mutta on vaikea ymmärtää niiden kokoeroja, vaikka ne ovatkin 

kuvassa erikokoisia.  

Olin valmistanut planeetoille pohjat valmiiksi ajan säästämiseksi. 2.luokkalaisten 

oppilaiden taidot huomioon ottaen, valinta osui kohdalleen. Näin oppilailla oli enemmän aikaa 

keskittyä heille oleellisempaan. Tokaluokkalaisen on vaikea suhteuttaa eri planeettojen kokoja 

Maan kokoon. Kertasimme eri planeettoja vielä kuvien avulla. Kuvista oli helppo ottaa mallia, 

minkä väriseksi planeetta kannattaa maalata. Oppilaat suorittivat planeettojen maalaamisen luokan 

yhteisenä työnä kuvataideluokassa. Kertasimme yhdessä värioppia. Mietimme yhdessä miten saa 

tehtyä eri värejä planeettoja varten. Kun toiset oppilaat maalasivat, toiset pitivät planeettaa 

paikoillaan. Maalatessa oppilaat keskustelivat värivalinnoista. Kun planeetat olivat kuivumassa 

luokan perällä, arvioimme lopputulosta. Suurin osa oppilaista piti planeettoja onnistuneina. 

Joidenkin mielestä värit eivät onnistuneet kuvaamaan planeettoja. Oppilaat vertasivat planeettoja 

kuviin. Värit eivät olleet ihan samat. Suurin osa oppilaista, kuitenkin ymmärsi, kuinka vaikeaa on 

maalata ryhmässä juuri samanlaisia planeettoja, kuin kuvissa olevat planeetat ovat. Oppilaat 

oppivat, millaista on tehdä ryhmässä työtä. Vaikka aina ei saanut omaa tahtoaan läpi, ei 

kannattanut silti luovuttaa, sillä työhön pystyi silti vaikuttamaan. Erilaisia projekteja tehdään usein 

ryhmissä. Ryhmätyöt vahvistavat oppilaiden itsetuntoa, kun he ovat saaneet olla mukana jossakin 

yhteisessä projektissa. 

Kolmiulotteisen mallin rakentaminen luokan kanssa asettaa aina haasteita, jolloin 

kompromisseja pitää tehdä. Täysin todenmukaista mallia planeettojen kokojen ja etäisyyksien 

suhteen on mahdotonta tehdä jo tilan puutteen vuoksi. Teimme aurinkokunnasta mallin, jossa 

planeettojen etäisyys auringosta on suhteutettu maan etäisyyteen auringosta. Asetimme Maan 

metrin päähään Auringosta, ja laskimme muille planeetoille paikan koulun käytävältä. Koko 
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luokan yhteinen projekti kasvattaa luokan hyvää ilmapiiriä. Vääränlainen kilpailuhenki poistuu 

kokonaan, kun kaikilla on yhteinen tavoite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          KUVA 12. Pienoismallit planeetoista Mars, Maa, Venus ja Merkurius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          KUVA 13. Pienoismallit planeetoista Jupiter, Saturnus, Neptunus ja Uranus. 

 

Oppilaat olivat melko tyytyväisiä tuotokseen, mikä tuli ilmi haastattelussa. Suurin osa 

oppilaista koki yhteistyön mieluisaksi. Oppilaista 14 oli tyytyväisiä lopputulokseen. Viisi oppilasta 

ei kommentoinut ja vain yksi oppilas ei ollut tyytyväinen lopputulokseen. Tämä oli myös tärkeä 

tietää, sillä opettaja voi suhtautua liian kevyesti oppilaiden töihin. Toiset oppilaat ovat vaativampia 

itselleen kuin toiset. Opettajan on arvioidessaan oppilaan työtä suhteutettava oppilaan taidot 

arviointiin. Oppilaat haluavat kehittää omia taitojaan eikä verrata tekemisiään pelkästään muihin 

oppilaisiin.  

Yllättävää oli, kun tokaluokkalaiset maalasivat kuuluisan pyörremyrskyn Jupiteriin. Olin maininnut 

pyörremyrskystä sivumennen puolitoista viikkoa sitten. Me opettajat emme ole ainoita tietolähteitä 

oppilaille. Oppilaat keskustelevat paljon muidenkin ihmisten kanssa. 
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  KUVA 14. Planeetat koulun käytävällä. 

 

Koen saavuttaneeni ympäristötiedon tavoitteet paremmin tämän työn avulla, kuin 

ilman kuvataiteen integrointia, jolloin olisimme vain täyttäneet tehtäväkirjaa. Kolmiulotteisten 

mallin teko aurinkokunnasta varmasti kattaa myös kuvataiteelle asetettuja tavoitteita.  

 

6.4  Maa ja Kuu  

Keskustelimme oppilaiden kanssa kuusta ja kuun kierrosta. Kävimme läpi käsitteitä kuukausi, 

täysikuu ja puolikuu. Selitin kuunkiertoa karttapallon avulla. Piirsimme Kuun kierrosta kuvan 

vihkoon. 

 

Oppilas 30  Miten kuu voi peittää auringon, jos kuu on paljon pienempi? 

JR  Kuu on paljon lähempänä meitä, kuin aurinko. Ottakaa vaikka pyyhekumi ja 

katsokaa sitä aivan läheltä. Sitten siirrätte sitä kauemmaksi silmästä. Lähellä silmää 

pyyhekumi peittää kaiken. Samalla tavalla kuu on paljon lähempänä meitä kuin 

aurinko.  
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Oppilaiden saadessa vastauksia itse tekemiinsä kysymyksiin, he sisäistävät asiat paremmin, kuin 

jos heille asetetaan kysymyksiä heidän ulkopuolelta. Oppilailla ei ole vielä samanlaisia käsitteitä 

kuin aikuisilla, joten heidän on hyvä kokeilla asioita käytännössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KUVA 15. Oppilaiden 35 ja 7 muistiinpanot aiheesta Kuu kiertää maata. 

 

Katsoimme myös videon ensimmäisestä kuulennosta. Videolta näkyi maa avaruudesta katsottuna. 

Se oli monelle valtava elämys. Luokassa on usein mahdollista katsella videoita paljon isommalta 

alalta kuin kotona. Tähän mahdollisuuteen olen innostunut ja sitä pitää käyttää hyväksi. Oppilailta 

tuli paljon kysymyksiä kuulennosta. oppilaista tuntui erityisesti jännältä, kun kuussa voi hypätä 6 

kertaa korkeammalle, kuin maassa. Pohdimme myös miten Kuu eroaa Maasta ja miksi Kuussa ei 

voi asua sekä miten kuu vaikuttaa maahan. Kotiläksynä oppilaiden tuli seurata kuuta viikon ajan, 

kun puolikuusta tulee täysikuu. 

Vaikka en ottanutkaan kuvataiteen tavoitteita täysin huomioon, integroin kuitenkin 

kuvataidetta hieman. Oppilaiden tehdessä muistiinpanoja, annoin heille aikaa piirtää Kuun ja 

Maan. Näin he saivat piirtämiseen harjoitusta. Samoin eri videot ja valokuvat kasvattivat heidän 

visuaalista tietomäärää.  

 

6.4.1 Elämää veden äärellä 

Siirryimme avaruudesta maan pinnalle. Tutkimme elämää ja elämän ehtoja maanpinnalla. 

Planeettoja tehdessä olimme jo todenneet, että elämän kannalta Maassa on sopivan lämmintä ja 

Maasta löytyy vettä. Ruohonkasvatuskoe oli myös osoittanut, ettei mikään kasva ilman vettä.  
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KUVA 16.  Oppilas 8: ”Meri” 

 

 

 

                  KUVA 17. Oppilas 22: ”Delfiinit” 

 

 

KUVA 18.   Oppilas 19: ”Karhu kalassa”    KUVA 19. Oppilas 28: ”Pingviinit    

         etelänavalla” 

 

Teimme työn eläimistä, jotka elävät veden äärellä. Työhön johdattelin oppilaita 

näyttämällä heille valokuvia eläimistä. Ihminen matkii luonnostaan, enkä pidä pahana, jos oppilaat 

ottavat välillä valmiita ideoita kuvataidetöihinsä valokuvista. . Oppilailla on suuri tarve saada jokin 

aihe tai esimerkki kuvataidetyöhön. Näitä aiheita löytyy helposti muista oppiaineista.   

Keskustelimme oppilaiden kanssa eläinten elämästä valokuvien avulla. Kysyin esimerkiksi 

kuvasta, jossa jääkarhu on jäälautalla keskellä merta: ”Mitä valokuvaaja on halunnut sanoa 

kuvalla?” Oppilas 26 vastasi: ”Kuvaaja on halunnut kertoa ilmastonmuutoksesta.” Vastaus jälleen 

osoitti, että tokaluokkalaiset ymmärtävät jo paljon asioita. Halusin oppilaiden myös ymmärtävän, 
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kuinka tärkeää on suojella vesistöjä. Oikeastaan kaikki eläimet tarvitsevat vettä enemmän tai 

vähemmän, ei vain kalat vedessä. 

 Keskustelimme myös maalaamisesta vesiväreillä. Työssä käytimme paksuja ja ohuita 

siveltimiä käyttötarkoituksen mukaan. Oppilaat oppivat kuvantekotaitoja. Oppilaiden työt olivat 

hyvin erilaisia. Joillekin oppilaille alkaa olla kunnia-asia keksiä oma aihe työhön, eikä matkia 

kaveria. Näyttämieni valokuvien aiheet näkyivät kuitenkin oppilaiden töissä 

 

Oppilas 26: Minkä säteet 

Oppilas 34 Minä? Merihevosen 

oppilas 26: Mä teen saukon. 

Oppilas 34 Minkä sä teet? 

Oppilas 3Ai mä? pingviinin. 

Oppias 30 Mä teen jääkarhun. Tai mä en tiedä mitä mä tekisin.  

 

Jatkoimme vesiaihetta ympäristötiedon luokassa, jonne olin tehnyt neljä tehtävärastia. 

Rastien avulla oppilaat tutustuivat veden ominaisuuksiin ja olomuodon muutoksiin. He oppivat 

veden köytöstä ja kiertokulusta luonnossa. Ensimmäisellä rastilla tutustuimme veden 

olomuotoihin. Keskustelimme kuvasta, jossa oli jäävuori. Oppilaat piirsivät kuvan vihkoon. 

Tällaisten kuvien tekeminen kohtuullisen nopeasti on erittäin tärkeää. Ihmiset, jotka osaavat piirtää 

asiasta kuvan, hahmottavat asian ehkä muita nopeammin ja paremmin. Havainnollistin vesihöyryä 

keittämällä vettä vedenkeittimellä. Pohdimme kuplia, jotka nousivat pohjasta, että olivatko ne 

ilmakuplia, vai kenties vesihöyryä. 

Toisella rastilla oppilaat kokeilivat eri esineiden kelluvuutta vesiastiassa. Tehtävästä 

oppilaat tekivät taulukon. Asioiden konkreettinen kokeileminen on oppimisen kannalta erityisen 

tärkeää. Oppilaiden on paljon helpompi muodostaa käsityksiä asioista käytännön esimerkkien 

avulla. Esineiden kellumiskokeen yhteydessä oppilaat pohtivat sitä, miksi valtavan painavat 

teräksestä tehdyt laivat kelluvat? Kellumiskokeen avulla useammat ymmärsivät, että laivan sisällä 

on vettä kevyempää ainetta, joka kelluttaa laivaa. Ympäristötietoa ei voi oppia vain lukemalla.  

Kolmannella rastilla oppilaat pohtivat ryhmässä mihin vettä tarvitaan. Heidän tuli 

piirtää asiat ja sanoja ei saanut käyttää. Tehtävässä oppilaat harjoittelivat kuvan avulla kertomista. 

Luokka suoriutui tehtävästä hyvin, mutta tehtävä on vaativa, jos ei ole tottunut kertomaan asioita 

piirtämällä. Myös luokkatovereiden suhtautuminen tehtävään vaikuttaa tehtävän onnistumiseen. 

Viimeisellä rastilla oppilaat tutustuivat mikroskoopin avulla vedessä eläviin 

pieneliöihin ja piirsivät valitsemistaan eläimestä kuvan. Eläimet mikroskooppien alla olivat 



80 

 

vesikirppu, sukeltaja  vesihämähäkki ja vesiskorpioni. Mikroskoopin avulla vertasimme myös 

jokivettä ja juomavettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          KUVA 20.   Oppilas 24, jäävuori ja KUVA 21.  Oppilas 19, esineiden kellutuskokeen  

   veden olomuodot .             tulokset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 22.   Oppilas 39, mihin vettä tarvitaan?           KUVA 23.   Oppilas 5, vesieläimiä. 
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Kaikki oppilaat ehtivät käymään tehtävärastit läpi, mutta kertaus jäi seuraavalle 

tunnille. Toimintaa oli paljon ja siitä oppilaat pitivät. Oli kuitenkin vaikeaa seurata kaikkea 

opettajana ja tutkijana. Onneksi minulla oli apuna muitakin harjoittelijoita, jotka auttoivat 

oppilaita. Toiset oppilaat ovat selvästi itsenäisempiä ja oma-aloitteisia, kun toiset tarvitsevat 

enemmän ohjeita. Ohjaajani kanssa keskustelimme, että toimintapisteiden ohjeistuksen pitää olla 

yksinkertaista ja selvää, kun oppilaat toimivat itsenäisesti. En malta kuitenkaan olla vain sivussa, 

vaan löydän aina itseni kertomassa ja rakentamassa oppilaiden parista. 

 

6.5 Maaperä 

Tunteja suunnitellessa tavoitteenani oli, että oppilaat voivat tehdä havaintoja eri aisteja ja 

yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen. Samalla he oppivat kuvailemaan, vertailemaan ja 

luokittelemaan havaintojaan.  

Tutustuimme ympäristötiedon luokassa Suomen yleisempiin kivilajeihin, kuten 

graniittiin ja gneissiin. Pohdimme muun muassa, mitä niistä valmistetaan. Tutustuimme 

maalajeihin, joita olivat turve, savi, hiekka ja sora. Mietimme myös maalajeille käyttökohteita. 

Oppilaat saivat esitellä omia mieleisiään kiviä. Koetimme tunnistaa niitä kirjan avulla. Oppilaat 

kokivat omien kivien tuomisen kouluun erittäin tärkeänä. He kokivat kivien kauneuden 

arvokkaana. 

Halusin oppilaiden käyttävän myös tunto- ja hajuaistia. Teimme sokkotehtävän, jossa 

oppilaat tunnustelivat erilaisia kappaleita metsästä, jotka luokittelimme elollisiin ja elottomiin. 

Tällaisia tehtäviä pitäisi olla koulussa enemmänkin. Opetuksessa usein keskitymme antamaan 

oppilaille vain näkö- ja kuuloaistimuksia, vaikka tunto, haju ja makuaistit ovat tärkeitä. Syynä 

siihen koen, etteivät opetusmateriaalien valmistajat koe maku-, haju- tai tuntoaistia niin tärkeäksi. 

Vain näkövammaisille valmistetaan materiaalia tuntoaistille. Koen, että varsikin alaluokilla olisi 

tärkeää kehittää oppilaille maku- haju- ja tuntoaistia harjaannuttavia tehtäviä. Me olemme liikaa 

näköaistimme varassa, vaikka voisimme käyttää muitakin aistejamme apunamme. Keskustelimme 

elollisista ja elottomista kappaleista. 

 

JR: Mitä mieltä olette, onko männynkäpy elollinen? 

Oppilas 26: Ei oo, eiku on, eiku ei ole. Ompas sittenkin. 
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JR: Niin, nämä on aika vaikeita. Kirjassa lukee, että elolliset syntyvät, kasvavat, 

lisääntyvät ja kuolevat. 

Oppilas 26 Männynkäpy siis kuuluu elollisiin. 

 

Aikuisille yksinkertaiset asiat voivat lapsille tuntua vaikeilta. Lapsille on helpompaa 

keskustella asioista, kun jotakin konkreettista on kädessä. Tunti oli varsin toiminnallinen ja 

oppilaat jaksoivat seurata hyvin. Aika ei riittänyt kaikkeen tekemiseen, mikä mielestäni on vain 

hyvä. Jouduin tunnilla priorisoimaan tekemiset. En ollut valmistellut turhaa, mutta tällaisessa 

tilanteessa voi vielä valita ne tärkeimmät tehtävät, sekä voi miettiä, että oliko tekemättä jääneet 

työt niin tärkeitä, että ne pitää ottaa seuraavalla tunnilla.  

 

6.6 Eliöiden luokittelua  

Tavoitteenani oli, että oppilaat oppivat luokittelemaan eliöitä.  Katsoimme valokuvia erilaisista 

eliöistä ja luokittelimme ne luokkiin kasvit, eläimet, sienet ja pieneliöt. Valokuvien katselu innosti 

oppilaita kertomaan omia kokemuksiaan luonnosta ja eläimistä. Valokuvien katselu herättää 

huomattavasti enemmän keskustelua, kuin kirjan tekstien lukeminen. 

Teimme grafiikkatyön, jonka aiheena olivat kasvit ja eläimet. Oppilaat suunnittelevat 

työn ensin paperille ja valmistivat painolaatan lämpölevystä. Oppilaat saivat valita työlle pohjan 

erivärisistä kartongeista. Painovärin tuli olla vastaväri kartongin värille, jotta kuva erottuisi 

paremmin. 

 

 

KUVA 24. Oppilaiden 39, 28, 8 ja 22 Grafiikkatöitä. 

 

Grafiikka on yksi keskeinen kuvataiteellinen ilmaisutapa. Halusin perehdyttää oppilaita 

painolaatan valmistamiseen ja tutustumaan painamisessa oleviin ilmiöihin. Painolaatta oli 
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peilikuva. Painovärin piti levittyä tasaisesti ja sen piti olla sopivan notkeaa, mutta ei kuitenkaan 

lirua. 

Painotyöt eivät onnistuneet kaikilta niin hyvin kuin olin odottanut. Keskustelimme 

muutamien oppilaiden kanssa laatasta, miksi siitä ei syntynyt jälkeä, vaikka laatta näytti itse 

hienolta. Kohopainolaattaa oli paineltu liikaa, jolloin värille ei jäänyt enää pinta-alaa. Oppilasta ei 

saa kuitenkaan syyllistää, vaan kehua, jos hän on yrittänyt parhaansa. Eräs tyttö oli tehnyt todella 

hienon laatan, mutta mitään jälkeä siitä ei tullut. Toivon, että tästä epäonnistumisesta jäi kuitenkin 

jotain positiivistakin oppilaiden mieleen. Ja toivottavasti rohkea asenne kokeilemiseen säilyy. 

Aikapula sotki projektia vaikka niin ei pitänyt käydä. Olisin halunnut vielä seuraavilla tunneilla 

kokeilla laatan valmistusta, mutta meillä oli vielä niin paljon tekemistä ja minulla vain neljä tuntia 

viikossa. Ehkä tilanne ei helpotu luokanopettajan työssäkään, vaikka aikaa on koko viikko, sillä 

asiaakin jota oppilaille pitää opettaa, on paljon. 

 

6.7  Hyönteiset  

Tavoitteenani oli, että oppilaat hankkivat tietoa hyönteisistä ja antavat tiedon vaikuttaa myös 

kuvataidetöissään. Tutustuimme hyönteisen rakenteeseen. Oppilaat käyttivät induktiivista ja 

deduktiivista päättelyä. Ensin katsoimme kuvaa ampiaisesta, jolla oli pää, keskiruumis ja 

takaruumis. päässä tuntosarvet, silmät ja suu. Keskiruumiissa ovat kuusi jalkaa ja siivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 25.   Oppilas 9.        KUVA 26.   Oppilas 35. 
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Takaruumiissa on piikki. Kun katsoimme kuvia eri hyönteisistä, oppilaat havaitsivat kaikkien 

hyönteisten olevan periaatteessa samanlaisia. Halusin kokeilla jäljittelyyn perustuvaa 

taidekasvatusmallia. Oppilaat tekivät valitsemistaan hyönteisestä piirustuksen ottamalla mallia 

hyönteiskirjasta. Hyönteinen piirrettiin öljyvahaliidulla ja tausta maalattiin vesiväreillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 27.   Oppilas 18.               KUVA 28.  Oppilas 34.   

 

Töiden ohessa opettelimme värien sekoittamista. Alaluokilla oppilaat osaavat sekoittaa vesivärejä, 

mutta värittäessään puuväreillä oppilaat käytävät usein yhtä väriä, vaikka värejä voisi hyvinkin 

sekoittaa keskenään. Jotkin oppilaista aloittivatkin jo sekoittaa puuvärejäkin ja kokeilunhalu tarttui 

vierustoveriinkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 29. Oppilas 22.              KUVA 30. Oppilas 7 

 



85 

 

Hyönteiskirjoja selaamalla ja hyönteisistä keskustelemalla oppilaat havaitsivat hyönteisten 

lajirikkauden. Oppilaiden työt onnistuivat ja he oppivat hyönteisten ruumiinosat. He osasivat muun 

muassa erottaa hyönteiset hämähäkeistä. 

Kerroin tarinan kuningatar-ampiaisen pesän rakentamisesta ja ampiaisten elämästä. 

Tutustuimme hyönteisiin eri tehtävärastien avulla. Ensimmäisellä rastilla oppilaat saivat 

tunnustella ja katsella oikeaa ampiaispesää, jonka rakenteesta piirrettiin kuva tehtäväkorttiin. 

Toisella rastilla oppilaat opettelivat mikroskoopin käyttöä ja katselivat eri hyönteisiä, joita olivat 

perhonen, elokorento, lehtokiitäjä ja ketoheinäsirkka. Kolmannella rastilla oppilaat valitsivat 

perhoskokoelmasta mielestään kauneimman.  

Oppilaan oma havainnointi oli erittäin tärkeää. Oppilas sai itse päättää, mihin keskittyi 

eniten. Tämä onnistui, kun luokan oppilaat olivat aktiivisia ja tiedonjanoisia sekä ottavat 

luokkatoverit huomioon. Toki havainnointia piti ohjata erilaisilla tehtävillä, mutta oleellista oli, 

ettei oppilas täyttänyt kirjaa miellyttääkseen opettajaa ja vanhempia, vaan hän oli itse kiinnostunut 

ja tutki asioita. Tokaluokkalaiselle on jo varmasti kokemus, kun hän itse saa mikroskoopin kuvan 

tarkentumaan teräväksi. Tehtävät eivät saa kuitenkaan olla liian vaativia. Pyrin siihen, kun oppilas 

toimii oikein, hän samalla suoritti tehtävän. Sovelsin näin vähän behavioristista oppimiskäsitystä. 

Esimerkiksi eräässä mikroskoopissa tarkasteltiin perhosen siipeä. Tehtävänä oli selvittää siiven 

rakennetta. Kun oppilas sai mikroskoopin tarkennettua, hän havaitsi, että siipi koostuu suomun 

tapaisista laatoista ja eri värit siivessä ovat erivärisiä laattoja. Tämän jälkeen oppilaalla oli aikaa 

vielä havaita ja katsella haluamaansa kohtaa eri hyönteisistä. 

 

6.8 Ympäristönsuojelu  

Halusin oppilaiden oppivan kuvan ja tekstin yhdistämistä sekä kuvasommittelua. Tavoitteenani oli, 

että oppilaat ymmärtävät ympäristönsuojelun tärkeyden. Ympäristön suojelu kuuluu 

jokapäiväiseen toimintaan koulussa ja se otetaan huomioon kaikissa koulun oppiaineissa. 

Ympäristötiedon tunnilla voidaan vielä syvällisemmin pohtia, mitä ihmisen toiminta saa aikaan 

luonnossa ja miten ihmisen toiminnan haittavaikutuksia ympäristöön voidaan minimoida. 

Koulussa ympäristönsuojelun pohtiminen voi tuntua turhauttavalta, jos oppilaiden vanhemmat 

eivät ole siitä kiinnostuneita. Voi käydä niin, että opettaja keskustelee oppilaiden kanssa 

ympäristönsuojelusta syvällisestikin, mutta kotona oppilaan kysyessä asiasta, vanhemmat kokevat 

syyllisyyttä ja vähättelevät aihetta. Siksi halusin aloittaa niillä ympäristönsuojeluun liittyvillä 

asioilla, jotka koetaan oppilaiden kodeissakin tärkeiksi. Halusin oppilaiden pohtivan 
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ympäristönsuojelua yhdessä vanhempien kanssa. Annoin oppilaille kotitehtäväkseen etsiä 

vanhempiensa kanssa lehdestä jonkin kuvan, jota jatkettaisiin puuvärikynillä tunnilla. Oppilaiden 

piti vanhempien kanssa pohtia, mitä on ympäristönsuojelu. Oppilaat kirjoittivat työhön tekstin, 

joka liittyy heidän tekemäänsä kuvaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 31. Oppilas 24:”Kunnioita luontoa”           KUVA 32 Oppilas33: ”Luonnonsuojelu” 

 

Älä roskaa luontoa. Äläkä tuhlaa paperia 

koska se on puuta. Ja kastele kukkia 

kunnolla. Jos käytät paperia niin ja piirustus 

menee pieleen niin piirrä toiselle puolelle. 

 

Jos kaikki menisivät junalla ja metroilla, ei 

tulisi niin paljon hiilidioksidia. Mene 

kävellen, jos vain pystyt, tai mene 

polkupyörällä. mutta ei autolla 

 

 

Vanhempien kanssa yhdessä valittu kuva liimattiin kartonkiin ja kuvaa jatkettiin värikynillä. 

Kuvan viereen oppilaat kirjoittivat käsityksiään ympäristönsuojelusta. Oppilaat sisäistivät 

ympäristönsuojelun merkityksen. 

Oppilaat keskittyivät hyvin työn tekoon, vaikka minusta tuntui siltä, ettei tämä 

kuitenkaan mieluisin työ ollut. Kuitenkin vanhempien kanssa keskustelu oli vaikuttanut joihinkin 

oppilaisiin siten, että he tiesivät tekevänsä tärkeätä asiaa.  
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KUVA 33. Oppilas 36      KUVA 34. Oppilas 39 ”Kunnioita luontoa” 

 

 Kun luonto on puhdas, niin on kivempi olla 

luonnossa. Kerää roskat pois luonnosta. 

 

 

 

 

 

 

Älä koskaan roskaa luontoa, ja pidä luonto 

puhtaana. Jos olet luonnonsuojelualueella, 

niin älä koskaan kerää mitään maassa olevia 

tavaroita. jos olet leirillä niin ota kaikki 

roskat mukaasi tai heitä roskat roskikseen. Ja 

jos menet kimppakyydillä, niin mene mieluiten 

bussilla. 

 

 

Oppilaan36 ja oppilaan39 kyltti voisi olla jokaisen puiston laidalla. Lasten työt voivat olla joskus 

vaikuttavampia, kuin aikuisten. On tärkeää, että oppilas kykenee itse tekemään sääntöjä 

luonnonsuojelun edistämiseksi, eikä pelkästään opettele ulkoa opettajan tai vanhempien antamia 

ohjeita. Seuratessani oppilaiden tekemistä ajattelin, että tässä työssä onnistuin integroimaan 

kuvataiteen ja ympäristötiedon niin, että pystyin ottamaan molempien aineiden tavoitteita ja 

sisältöjä huomioon.  
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6.9  Projektin päätös  

Projektin viimeisillä tunneilla viimeistelimme ympäristönsuojelutöitä. Tekstejä kirjoitettiin 

tietokoneluokassa. Teimme oppilaiden kanssa heidän kädenjäljistään joulukuusen luokan seinälle. 

Jollakin oli kädenjälki painamatta ja kädenjälkiä painettiin kuvataideluokassa. Jotkin oppilaat 

tekivät luokassa koristeita joulukuusityöhön. Oppilaat olivat eri paikoissa keskittyen omiin 

toimintoihinsa. Heille oli kunnia-asia pitää opettajan luottamus yllä. Hölmöilyihin ei ollut vaaraa, 

sillä opettajan luottamuksen kadottua, olisi kadonnut myös vapaus toimia itsenäisesti eri 

toimipisteissä. Tällainen luottamus oppilaisiin helpottaa opettajan työtä, kun voi luottaa, että 

oppilaat tekevät töitään ja saavat luokkatovereiltakin apua tarvittaessa. Näin yhteiskunnassa 

toimitaan. 

Toisella tunnilla oppilaat esittelivät ympäristösuojelutyöt, josta nousi todella tärkeitä 

teemoja. Myös ne oppilaat saivat onnistumisen hetkiä, joiden kuvataidetyöt eivät yleensä ole 

parhaimpien joukoissa. Päätimme näin projektin, jonka koen jääneen kesken, sillä olisin halunnut 

jäädä opettamaan luokaa. Opettamista olisi ollut vielä paljon ja oppilaat olisivat halunneet vielä 

jatkaa kanssani. Saimme kuitenkin projektin kunnialliseen päätökseen haikein, mutta tyytyväisin 

mielin. Komea joulukuusi nostettiin seinälle. Tästä oli hyvä seuraavien opettajien jatkaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KUVA 35. 2. luokan joulukuusi. 
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7 TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTA JA 

ETIIKKA 

7.1 Tulosten pohdintaa 

Projektin päättyessä koin oppiaineiden integroimisen melko raskaaksi. Kun ajattelen 

luokanopettajan työtä, on paljon helpompaa keskittyä kerralla yhteen oppiaineeseen, kuin koettaa 

yhdistää kahta oppiainetta ottamalla molempien aineiden tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmista 

huomioon. Oppikirjat ovat täynnä valmiita tunteja. Internetistä löytää paljon eri tehtäviä tunneille. 

Miksi siis tehdä asiasta vaikeampaa, kuin se on? Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, jos 

ajattelemme asiaa oppilaan kannalta. Kuinka moneen asiaan oppilaan pitää innostua yhden viikon 

aikana. Seuraava viikko tuo taas uusia asioita. Jos asioita ei ole mitenkään sidottu toisiinsa, ei ole 

mikään ihme, jos oppilaat eivät jaksa innostua uudelleen ja uudelleen toisistaan irrallisista asioista. 

Oppilaiden kannalta projektin kaltainen opetus on mielekästä, kun asiat liittyvät jotenkin toisiinsa. 

Opetuksen suunnittelu ajan kuluessa helpottuu opettajallekin, kun hänellä on jokin punainen lanka 

opetuksessaan. Oppiaineiden integroinnilla ei kuitenkaan ole mitään itseisarvoa, vaan koen 

oppiaineiden integroinnin tuovan keinoja oppilaan motivoimiseen hänen opinnoissaan. Väkisin ei 

kannata integroida.  

Projektiopetuksella on mahdollista tuoda oppilaille jokin teema, jota pohditaan 

pidemmän aikaa, kuin vain muutama tunti. Eri asioita on helpompi sitoa toisiinsa projektissa, 

jolloin tietorakenteet jäsentyvät ja asioista muodostuu oppilaille ymmärrettäviä kokonaisuuksia. 

Näin projektit virittävät halua oppia ja aktivoivat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti. Kun 

oppilaat etsivät itse aktiivisesti tietoa, heidän tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen 

taidot kehittyvät.  Projektit sisältävät ryhmätöitä, jotka edistävät oppilaan sosiaalista joustavuutta ja 

kehittävät hänen vuorovaikutustaitoja.  Projektissa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan 

tekemällä valintoja muun muassa tutkimuskohteistaan. He tarkkailevat toistensa työskentelytapoja 

ja oppivat toisiltaan hyviä tiedonhankintatapoja. Näin oppilaiden oppimisstrategiat kehittyvät ja he 

soveltavat sisäistämiään taitoja uusissa tilanteissa. 
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Koin kuvataiteen integroimisen ympäristötietoon projektini kannalta kantavaksi 

voimavaraksi. Sekä kuvataiteen että ympäristötiedon tavoitteiden ja sisältöjen huomioon ottaminen 

veivät minua suunnittelussa eteenpäin. Oppiaineiden integraatiota en ottanut sinänsä tavoitteeksi, 

vaan integrointi oli enemmänkin tapa suunnitella ja toteuttaa opetusta. Koin, että integrointia oli 

opetuksessani eri tasoista, jolloin eri oppitunneilla kuvataiteen tavoitteita otetaan huomioon eri 

tavalla.  

Ensimmäisellä kuvataiteen integroinnin tasolla kuvataiteen integrointia tapahtui vain 

vähän. Katsoimme esimerkiksi valokuvia eri eläimistä ja keskustelimme valokuvista sekä kuvien 

eläimistä. Oppilaat rakentavat omaa kykyään tulkita kuvia vain katsomalla kuvia. Oppilaiden 

visuaalisen tiedon käsittelemisen taidot kasvavat. Tähän eivät kuvataidetunnit millään riitä, vaan 

kuvia pitää katsella paljon muillakin tunneilla. Valokuvista voi pohtia oppilaiden kanssa, mitä ne 

esittävät ja miksi valokuvaaja on ottanut tällaisen kuvan? Miten sanoma kuvassa muuttuu jos sitä 

jotenkin muutetaan? 

.Toista tasoa voisi kuvata projektissani ympäristöopin tunnit, kun oppilaat tekivät 

muistiinpanoja piirtäen. Oppilaiden tehdessä muistiinpanoja, rohkaisin heitä enemmän piirtämään 

kuvaan tärkeitä asioita, kuin että oppilaat olisivat vain kirjoittaneet tärkeät asiat. Näin heidän 

piirtämisen taitonsa kehittyivät ja he oppivat luottamaan pikkuhiljaa omiin kykyihinsä piirtäjänä. 

Piirtämisen tulee olla oppilaille luonnollinen asia, jos haluamme oppilaiden oppivan ilmaisemaan 

itseään kuvataidetöillään. Ei riitä, että kuvataidetunnilla opettaja kehuu oppilaiden töitä, mutta 

muilla tunneilla ei hyväksy oppilaiden kuvallisia tuotoksia.  

Kolmannella tasolla integrointi ottaa tasapuolisesti molempien opetettavien aineiden 

tavoitteet huomioon. Tästä käytän esimerkkinä luonnonsuojelutyötä, jossa oppilaat jatkoivat 

lehdestä leikkaamaansa kuvaa. He käyttivät mielikuvitustaan, jatkaessaan kuvaa. He suunnittelivat 

työstään mieleisen näköistä. He harjoittivat piirtämisen taitoaan. Samalla ympäristönsuojelu, joka 

on keskeinen osa ympäristötiedon opetusta, oli oppilailla koko ajan mielessä. He keskustelivat 

töitä tehdessään ympäristönsuojelusta ja oppivat tärkeitä ympäristönsuojeluun liittyviä asioita 

paremmin toistensa töistä, kuin jos olisin heille itse kertonut, miten ympäristöä tulee suojella. 

Opettajan ollessa äänessä pitkään, oppilaat passivoituvat. Oppilaat pitää saada aktiivisiksi 

toimijoiksi ja ongelmanratkaisijoiksi, opettajan ollessa enemmän ohjaajana ja tukijana. Opetus 

suunnitellaan niin, että oppilaat ymmärtävät asioiden yhteydet ja rakentavat näin kokonaiskuvan, 

kuin että opettelisivat toisistaan irrallisia tiedonpalasia. 
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Kuvataiteen integroinnin tasot

TASO 1

Kuvataidetta  

integroidaan toiseen 

aineeseen käyttämällä 

opetuksessa oppima-

teriaaleja, jotka 

harjoittavat samalla 

oppilaan mielen 

visuaalisia taitoja, kuten 

esimerkiksi kuvien 

tulkintakykyä.

TASO 2

Kuvataidetta  

integroidaan toiseen 

aineeseen harjoittamalla  

samalla oppilaan 

kuvantekotaitoja. 

Esimerkiksi muistiin-

panoja ei tehdäkään 

pelkästään 

kirjoittamalla, vaan 

opettaja rohkaisee 

oppilaita huolelliseen 

piirtämiseen.

TASO 3

Kuvataidetta 

integroidaan toiseen 

aineeseen ottamalla 

huomioon opetuksessa 

sekä kuvataiteen, että 

toisen aineen tavoitteet 

ja sisällöt.  Integrointi ei 

saa olla itsetarkoitus, 

vaan  se ymmärretään 

työkaluksi, jolla 

aktivoidaan oppilaita 

itsenäiseen 

työskentelyyn. 

 

Kuva 36  Kuvataiteen integroinnin tasot. 

 

Eri peruskouluissa kuvataidetta integroidaan jatkuvasti enemmän tai vähemmän. 

Kuvataiteen integroimisen tulisi olla enemmän määrätietoista ja kuvataiteen integroiminen tuli 

ottaa aktiivisesti huomioon oppituntien suunnittelussa. Visuaalisen tiedon määrä jatkuvasti kasvaa 

yhteiskunnassamme. Tähän valtavaan tiedonmäärään pitää meidän luokanopettajien valmistaa 

oppilaitamme, jotta he pystyvät kriittisesti käsittelemään visuaalista tietoa. Opettaja voi 

suunnitellessaan opetusta pohtia, kuinka syvällisesti kuvataidetta integroisi ja minkä edellä 

mainituista tasoista valitsee. Näin kuvataiteen integroinnista ei tule opettajalle taakka, vaan 

apuväline opetustyöhön. 

 

7.1.1 Peruskoulun opetuksen taustalla vaikuttavat erilaiset ismit ja teoriat 

Vaikka nykyinen kasvatuskeskustelu hylkääkin behaviorismin, en voi olla sitä käsittelemättä, kun 

pohdin kuvataiteen ja ympäristöopin opetuksen integrointia, sillä behaviorismiin perustuvat 



92 

 

opetusmenetelmät on vielä voimakkaasti läsnä kouluopetuksessa. Kasvatustieteen professori Erno 

Lehtinen Turun yliopistosta ja kasvatustieteen professori Jorma Kuusinen Jyväskylän yliopistosta 

käsittelevät teoksessaan Kasvatuspsykologia kasvatustieteen kannalta keskeiset ideologiat ja ismit. 

Heidän mukaansa ihmiselle voidaan opettaa tehokkaasti monenlaisia yksittäisiä taitoja ja 

käyttäytymismalleja behavioristisen teorian avulla. (Lehtinen, Kuusinen 2001, 75.) 

Lehtisen ja Kuusisen mukaan B. F. Skinner vei behavioristisen tieteen pisimmälle. 

Skinnerin teorian keskeinen elementti oli operandin ehdollistaminen, jolloin valitaan toivottavat ja 

ei toivottavat teot. Toivottaviin tekoihin liitetään jokin seuraus, jonka organismi kokee 

miellyttävänä, ja ei-toivottuihin seuraus, jonka kokee epämiellyttävänä. Organismi pyrkii 

välttämään ei toivottuja seurauksia ja tekemään toivottuja tekoja. Toivotuista teoista organismi saa 

palkkion, jolloin organismi oppii tekemään toivottuja tekoja. (mt. 61–64.)  

Perusopetuksessa opettajat kehuvat oppilaita, jotka ovat opettajan mielestä onnistuneet 

ja seuranneet ohjeita. Ne oppilaat, jotka eivät ole seuranneet ohjeita saavat opettajalta helposti 

kritiikkiä, jolla pyritään oppilas palauttamaan ohjeita seuraamaan. Tämä tapahtuu usein 

tiedostamattakin. Voimme opettajana helposti valita oppilaille sellaisia tehtäviä, joita on helppo 

arvioida lopputuloksen perusteella, emmekä niinkään luota oppilaiden omiin kykyihin suunnitella 

ja toteuttaa töitään. Emme ole siis kokonaan unohtaneet behaviorismia.  

Lehtinen ja Kuusinen kirjoittavat sveitsiläinen kehityspsykologi Jean Piaget 

muotoilleen ajattelun perusmuotojen kehittymisen tietoteoreettisessa ajattelussaan. Piaget’ 

kirjoittaa kehitysopillisesta teoriasta seuraavaa: 

 

”Ihmisen ajattelun ja tiedon muodot rakentuvat sen toiminnan ja vuorovaikutuksen 

kautta, jolla yksilö sopeutuu ympäristöönsä. Aktiivinen sopeutuminen (adaptaatio) 

fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön ja sen lainalaisuuksiin käy mahdolliseksi siten, 

että jokainen yksilö kehittää ne väistämättömät ajattelun perusmuodot, jotka tekevät 

mahdolliseksi maailmassa selviämisen.” (mt. 109.)  

 

Lehtisen ja Kuusisen mukaan kognitiivisten teorioiden lähtökohtina pidetään ihmisten 

aktiivista tiedonkäsittelyä, jolloin hän ohjaa itse omaa toimintaansa. Ihminen konstruoi tietoa 

hierarkkisesti jo opitun tiedon päälle. Aktiivisessa oppimisprosessissa ihmisellä on vahva 

vuorovaikutus ympäristöön. Ihminen nähdään tiedonkäsittelijänä, joka voi tietoisesti asettaa 

itselleen tavoitteita ja ohjata toimintaansa näiden tavoitteiden mukaan. Tavoitteiden muotoutumista 

sekä toimintatapojen valintaa ohjaavat ihmisen aiempiin kokemuksiin perustuvat tiedot ja taidot. 

(Lehtinen, Kuusinen 2001, 85.) 
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 Oppilaille on ehkä vaikeaa antaa sellaista henkilökohtaista tietoa, jota oppilas voisi 

käsitellä ja rakentaa uudella tiedolla hierarkkisesti omaa maailmankuvaa. Ensin pitäisi tietää, mitä 

oppilas jo tietää ja mitä hänen tulisi tietää, jotta hän voisi uuden tiedon konstruoida jo olevan 

tietonsa kanssa. On paljon helpompaa kouluopetuksessa antaa kaikille samat tehtävät, jossa on 

samat vaatimukset. Silloin oppilaita on helpompi arvioida keskenään ja arviointi tuntuu 

tasapuoliselta. Tämän ei mielestäni saisi olla kuitenkaan tarkoitus opetuksessa, vaan näkemykseni 

mukaan kouluopetuksen ensisijainen tehtävä on kasvattaa oppilaan persoonallisia tietoja ja taitoja 

sekä parantaa oppilaan itsetuntoa hyvänä oppilaana. Suunnittelemalla opetuksesta projektia, 

siirrytään perinteisestä opetustavasta, jossa opettaja opettaa oppilaita luokan edessä ja oppilaat 

kuuntelevat sekä tekevät muistiinpanoja, oppilaita ohjaavaan opetustapaan, jossa opettaja auttaa 

oppilaita löytämään vastauksia oppilaiden itse löytämiin ongelmiin. 

 

7.2 Tulosten Luotettavuus 

Tutkimukseeni otin hyvin paljon piirteitä toimintatutkimuksesta, joten tarkastelen tutkimustani 

tältä pohjalta. Laadullisena tutkimusmenetelmänä toimintatutkimus mahdollisti monenlaisen 

aineistonkeräämisen. Tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä pidän 

menetelmätriangulaatiota, mikä tulee ilmi aineiston moninaisuudesta. Päiväkirjamerkintöjen ja 

opetustuokioista otettujen videotallenteiden lisäksi tutkimuksen aineistona on käytetty oppilaiden 

haastattelulomakkeita sekä oppilaiden kuvataidetöitä ja ympäristötiedon vihkoja. Hyväksyttävää 

myös on, ettei tutkimuskohdetta katsota täysin objektiivisesti, jolloin projektini aikana tutkijana ja 

opettajana toimintani vaikutti sekä tutkimusaineistoon että aineiston tulkintaan. 

Opetusmenetelmien laadunarvioimisena ovat keskeisenä osana olleet oppilaiden mieltymykset 

opetustuokioista. 

 Tutkimuksellani on tietty historiallinen jatkuvuus. Pro gradu -tutkielmani alkoi siitä, 

mihin kandidaatin tutkielmani päättyi keväällä 2011 ja päättyy tähän kevääseen 2012. 

Tutkimukseni on toiminut rakennusvälineenä rakentaessani omaa opettajan identiteettiäni. Olen 

pyrkinyt kertomaan tapahtumat ajassa etenevinä, jolloin lukijan on helpompi seurata tutkimuksen 

etenemistä.  

Koen myös onnistuneeni projektini reflektoimisessa, mikä välittyy lukijalle 

tutkimusraportista ja tuloksista. Kuvataiteen integrointi ja sen käyttömahdollisuudet eivät olleet 

projektin alussa niin selkeät, kuin nyt pro gradu -tutkielmani valmistuessa. Olen saanut itselleni 

selviä toimintamalleja kuvataiteen integroinnista. Näitä toimintamalleja en olisi voinut kehittää 
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ilman projektin aikana kirjoittamaani päiväkirjaa. Päivittäiset merkinnät välittömästi 

opetustuokioiden jälkeen sekä oppitunneista ottamieni videotallenteiden katseleminen auttoivat 

minua suunnittelemaan seuraavia opetustuokioita. Opetustuokioiden reflektoinnin tuloksena 

kehitin itselleni kuvataiteen integroinnin tasot, jotka mahdollistavat kuvataiteen integroinnin 

muihin oppiaineisiin opetuksessani.  

Pyrin tutkimukseni aikana dialektisuuteen itseni kanssa. Rehellinen ja kriittinen asenne 

omiin ajatuksiin on jalostanut ajan kuluessa opetusmenetelmiäni, kun jotkin ajatukset ovat 

karsiutuneet kokonaan pois. Erittäin tärkeinä tutkimukseni kannalta pidän keskusteluja ohjaajieni 

ja kuvataideopettajieni kanssa. Nämä keskustelut ovat poistaneet sitä sokaistumista omaa 

tutkimustaan kohtaan, jota helposti tapahtuu syventyessään tutkimusongelmiinsa. Vaikka arvostan 

suuresti kuvataidealan asiantuntijoita, opettajana minua kiinnostaa eri ihmisten mielipiteet, jotka 

ovat vaikuttaneet myös omiin mielipiteisiini. Erilaisten ihmisten mielipiteet pitävät tutkijan jalat 

maan pinnalla. 

Toimintatutkimuksessa totuuden ymmärretään olevan sidoksissa toimivuuteen. 

Tutkimukseni tulokset perustuvat käytännöntasolla tapahtuvaan toimivuuteen. Jokainen luokka on 

ainutlaatuinen, ja opettajan on jokaisen luokan kanssa löydettävä luokalleen sopivat toimintatavat. 

Kuvataiteen integroinnin koin melko raskaaksi, jos se olisi itse tarkoitus. Tutkimuksellani koin 

saavani käyttökelpoisia toimintamalleja opetukseeni, kun ajattelin kuvataiteen integroinnin olevan 

opetuksen suunnittelun ja toteutuksen apuväline. Kuvataiteen integroinnilla koin saavani 

opetuksestani oppilaille mielekkäämpää ja oppilasta motivoivaa toimintaa. 

Olen pystynyt havahduttamaan itseni tutkimuksellani ajattelemaan kuvataiteen 

integrointia enemmän suunnittelun apuvälineenä, kuin työmäärän lisäävänä tekijänä. Uskon myös 

tutkimuksen lukijoidenkin saaneen uusia näkökulmia siihen, mitä peruskoulun opetus voisi 

sisältää.   

Tutkimukseni lievänä heikkoutena koen, etten kerinnyt testaamaan oppilaiden 

ympäristötiedon oppimistuloksia projektin jälkeen. Oppilaiden hyvän oppimismotivaation lisäksi 

tulee hyvillä oppimismenetelmillä saavuttaa hyviä oppimistuloksia. Koen kuitenkin saaneeni 

riittävän käsityksen oppilaiden osaamisen tasosta oppitunneilla käymieni keskustelujen kautta sekä 

tutustuessani oppilaiden ympäristötiedon vihkoihin projektin päätyttyä. Opettajalla tulee olla 

käsitys oppilaiden tietotasosta jo opetuksen aikana. Näin ollen koen saavuttaneeni luotettavia 

tuloksia, joita tutkimuksellani lähdin hakemaan.  
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7.3 Tutkimuksen päätös 

Dewey löytää oppilaista neljä erilaista viettymystä, jotka tulee ottaa huomioon opetusta 

järjestettäessä. Ensimmäisenä hän mainitsee sosiaalisen viettymyksen, joka tulee ilmi lapsen 

puheessa. Varsinkin nuoremmat lapset ovat hyvin itsekeskeisiä ja kokemukset tulee tuoda lähelle 

lasta, jotta hän kiinnostuisi kertomaan siitä toisille. Kielivaisto Deweyn mukaan on kuitenkin ehkä 

suurin kaikista kasvatuksellisista voimista.  (Dewey 1957, 48–49.) Olen huomannut usein 

opettaessani, etteivät kaikki oppilaat ymmärrä opettamaani asiaa. Kun oppilaat kertovat asioita 

toisilleen, oppivat oppilaat asian yllättävän nopeasti. Lapset käyttävät luonnostaan sellaisia sanoja 

ja kielikuvia, jotka luokkatoverit heti ymmärtävät ja ovat lähellä heidän ajatusmaailmaansa. 

Lapsen opettaessa asiaa toisille hän samalla reflektoi, ja näin syventää itsekin käsitystään asiasta. 

Siksi mielestäni läksyjä kuulustellessa luokalta olisi hyvä kaikkien olla kuulolla. Opettajan tulisi 

opettaa oppilaitaan kuuntelemaan toisiaan, ei vain itseään. 

Toisena Dewey kirjoittaa lapsen luomisen viettymyksestä. Lapsella on yksinkertaisesti 

tarve luoda jotakin. Lapsi ilmaisee itseään leikeissä, liikkeissä, eleissä ja myöhemmin aineiden 

muovaamisessa. Deweyn mukaan lapsella ei ole taipumusta asioiden abstraktiseen 

selvittelemiseen. (Dewey 1957, 50.) Juuri tämä luomisen viettymys tekee lapset levottomaksi, jos 

lasten täytyy keskittyä vain kuuntelemaan aikuisen abstraktisia asioita, sen sijaan, että saisivat itse 

luoda jotakin. Huomaan myös itse opetuksessa sortuvani joskus liian abstraktiseen selvittelyyn, 

joten ei ole ihme, jos lapset eivät ymmärrä. Välillä pitää selvittää, ovatko oppilaat ymmärtäneet 

opetettavan asian. Asioiden konkreettinen kokeileminen käytännössä auttaa oppilasta enemmän 

kokonaiskuvan tekemisessä, kuin vain kirjasta luetut kappaleet. 

Kolmantena Deweyn mainitsema tutkimisen viettymys kehittyy lapselle sosiaalisen ja 

rakentamisen viettymyksen yhdistelmästä. Lapset pitävät tehtävien suorittamisesta sekä 

katselemisesta. Lapsilla on suuri tarve matkia muita. Näin he kokeilevat oppimaansa käytännössä.  

Neljäntenä Dewey mainitsee ilmaisemisen viettymyksen, joka kehittyy sosiaalisista ja 

rakentamisviettymyksistä. Dewey kutsuu tätä myös taideaistiksi, joka on muiden viettymysten 

jalostunut muoto ja täydellinen ilmaus. (Dewey 1957, 50.) Dewey kuvaa lasten taideaistia 

seuraavasti: 

 

” Antakaa heille sopivaa rakentamista, antakaa toiminnan olla täydellistä, vapaata ja 

joustavaa, antakaa sille sosiaalinen motiivi, jotakin kerrottavaksi ja teillä on taideteos. 

” (Dewey 1957, 50.) 
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Deweyn kuvailemat lasten viettymykset rohkaisevat integroimaan kuvataidetta muihin 

aineisiin. Oppilaat alaluokilla evät pysty sisäistämään irrallisia tiedonpalasia nopeasti, vaan he 

tarvitsevat aikaa asioiden sisäistämiseen. Oppilaat muodostavat asioista kokonaiskuvan, johon 

kuvataiteella on paljon annettavaa. 
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