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Taide ja taitoaineiden osaaminen monialaisten opintojen alkaessa
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Monialaiset opinnot (60 op) antavat kelpoisuuden luokanopettajan tehtäviin.
Monialaisten opintojen on tarkoitus opettaa opiskelijalle ainedidaktiikkaa, ei ensisijaisesti
kyseisen oppiaineen aineenhallintaa. Opettajan tehtävän kannalta kyse on
aineenhallinnallisdidaktisista valmiuksista, joilla tarkoitetaan sekä aineenhallinnallisia
taitoja että opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä valmiuksia.
Opettajankoulutuksen monialaisten opintojen lähtökohtana on lukion oppimäärä. Vain
harvalla opiskelijalla on kuitenkin lukiodiplomin avulla dokumentoitu syventävien
kurssien osaaminen taide ja taitoaineissa (TTaineet). Perusopetuksessa sekä erityisesti
lukiossa osa TTaineiden oppimäärästä osa on valinnaista, eikä kaikkia oppiaineita
opiskella lukiossa lainkaan. Opettajan asiantuntijuuden kehittymisen kannalta on
keskeistä, miten substanssitieto ja kasvatustieteellinen tieto integroituvat pedagogiseksi
sisältötiedoksi. Monialaisissa opinnoissa saavutetaan muodollinen kelpoisuus
vuosiluokkien 1–6 opettamiseen muutaman opintopisteen ainekohtaisilla kursseilla.
Tämän vuoksi on oleellista selvittää, minkä verran ja millaisia TTaineiden opintoja
opiskelijoilla on monialaisten opintojen alkaessa.
Esityksessä tarkastellaan luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen
osallistuneiden hakijoiden taide ja taitoaineiden aikaisempaa opiskelua ja osaamista.
Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajakoulutuksen
soveltuvuuskokeeseen osallistui 2009 lähes 300 hakijaa, jotka oli valittu valtakunnallisen
Vakavakirjakuulustelun perusteella. Soveltuvuuskokeen yhteydessä hakijat vastasivat
sähköiseen kyselyyn.
Tutkimus liittyy ajankohtaiseen keskusteluun taide ja taitoaineiden osaamisesta ja
roolista perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opettajankoulutuksessa tieto opiskelijan
aiemmasta TTaineiden osaamisesta ja harrastuneisuudesta auttaa suuntaamaan opintoja
eniten kehitystä vaativiin aiheisiin ja toisaalta asettaa kysymyksen siitä, miten laaja
valmius TTaineiden opettamiseen saavutetaan monialaisten opintojen suppeilla
kursseilla.

Pintaa syvemmälle: Taide, kriittinen kasvatus ja muutoksen mahdollisuus
Eeva Anttila, Teatterikorkeakoulu
eeva.anttila@teak.fi

Esitykseni perustuu samannimiseen artikkeliini teoksessa Kriittisen pedagogiikan
kysymyksiä 2 (Lanas, Niinistö & Suoranta 2008). Tarkasteluni kohteena on kriittisen
pedagogiikan ja kriittisen teorian tietokäsitys, ja pohdin sitä suhteessa keholliseen,
kokonaisvaltaiseen käsitykseen tiedosta ja tietämisestä. Viittaan tässä myös omaan



tutkimukseeni kehollisten kokemusten ja tajunnallisten reflektioiden välisestä yhteydestä
(Anttila 2007). Väitän, että kriittisen pedagogiikan/teorian tietokäsitys on viime vuosina
etääntynyt kokonaisvaltaisesta peruslähtökohdastaan ja samalla kriittisen pedagogiikan
käytäntö on muuttunut älyllisemmäksi, ohjelmallisemmaksi ja teknisemmäksi.
Keskustelen tämän suuntauksen mielekkyydestä ja kriittisen taidepedagogiikan
mahdollisuudesta osallistua maailman muuttamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus – TTaineiden liima?
Kauko Komulainen, Helsingin yliopisto
kauko.komulainen@helsinki.fi

Äidinkieli ja kirjallisuus on miellettävissä taito ja taideaineiden liimaksi, koska
taidekasvatusprojekteja ei yleensä voida toteuttaa ilman käsikirjoitusta. Lisäksi oppiaine
operoi ihmisen todellistumisessa keskeisellä kielellisellä alueella; kieli on ihmisen
keskeinen ominaispiirre, ihmisintä mitä ihmisellä on. Oppiaineella on
kouluopetuksessakin ollut ydinasema jo pelkästään siksi, että ilman sitä ei tulla toimeen
minkään aineen opetuksessa. Kyse onkin moniaalle haarovasta ydinaineesta, jota
opettajat käyttävät niin tieto, taito kuin taideaineissakin (POPS 2004, s. 44) – enemmän
tai vähemmän innokkaasti tai vastentahtoisesti, tiedostamattaankin. Tätä eri aineiden
substansseja yhdistävää luontaista kielellistä kytköstä ei kuitenkaan ole
kokonaisopetuksellisesti osattu juurikaan hyödyntää, ei edes opettajankoulutuksessa, ja
siksi siihen pohjaavat mahdollisuudet ovat pääosin jääneet käyttämättä. Olisikin siis aika
etsiä pedagogisia näkökulmia, joilla perinteinen oppiainejakoinen opetussuunnitelma
voidaan ylittää. Opetusministeriön työryhmän paraikaa laatimissa uusissa
opetussuunnitelmissa on nousemassa keskiöön integraatio, jolla tähdätään
oppiainerajojen ylittämiseen ja ohittamiseen. Äidinkieli ja kirjallisuus tarjoavat tähän
työhön yhden lähtökohdan.
Tekemällä opettajankoulutuksessa ja koulumaailmassa hieman toisin, murtamalla
oppiaineiden välisiä jännitteitä sekä rajaaitoja, ei välttämättä menetettäisikään mitään
oleellista, vaan päinvastoin lisättäisiin yhteistä hyvää. Opettajankoulutuksen tulisikin olla
suunnannäyttäjä ja lisätä etenkin taito ja taideaineiden välistä vuorovaikutusta sekä
opettajankouluttajien eri aineryhmien yhteistoimintaa. Sitä tietä kulkien olisi mahdollista
luoda perusta hedelmälliselle kokonaisopetukselle. Tämä olisi yksi mahdollisuus nähdä
kasvatus toisin silmin.
Olen käynnistämässä esittelemästäni aiheesta tutkimusprojektia ja tässä mielessä haen
kommentteja kollegoilta.

Taide, taito ja tiede luokanopettajan OpeArtkoulutusohjelmassa
AnnaMari Lindeberg & Martina PaatelaNieminen, Joensuun yliopisto
annamari.lindeberg@joensuu.fi, martina.paatelanieminen@joensuu.fi

Joensuun yliopiston (1.1.2010 alkaen ItäSuomen yliopiston) Savonlinnan
opettajankoulutuslaitoksessa kehitetään taide ja taitokasvatukseen painottuvaa
luokanopettajan OpeArtkoulutusohjelmaa. Ensimmäiset opiskelijat valittiin ohjelmaan



keväällä 2008, ja ohjelma käynnistyi syksyllä 2008. OpeArtkoulutusohjelman tausta
ajattelussa yhdistyvät taide, taito ja luovat prosessit, joita opitaan erilaisissa produktioissa
ja prosesseissa. Koulutusohjelma painottuu ryhmässä oppimiseen ja kansainväliseen
toimintaan.
Tämä on mielestämme kasvatusta toisin silmin, sillä opiskelijat saavat kokemuksia
erilaisistapedagogisistatoimintatavoista toimiessaan monimuotoisissa projekteissa
yhdessä eri kulttuurialan asiantuntijoiden kanssa. Esimerkkeinä jo käynnistyneistä
OpeArtprojekteista ovat Kristallilipasmusikaali ja Toscaoopperaprojekti, joiden
molempien toteutuksissa on mukana Savonlinnan Oopperajuhlien asiantuntijoita. Lisäksi
Punkaharjulle sijaitsevan metsämuseo Luston kanssa kehitetään metsä ja
luontoympäristöön liittyvää opetus ja tutkimusprojektia. Näissä kaikissa oleellista on
yhdessä oppiminen ja oppiminen koulun ulkopuolisissa autenttisissa ja paikallisissa
ympäristöissä.
OpeArtkoulutusohjelman kehittämistyöhön liittyy myös tutkimustoiminta. Opiskelijat
perehtyvät kandidaatin ja pro gradututkielmissaan taiteidenvälisyyteen ja soveltavat
erilaisia pedagogisia malleja taide ja taitokasvatuksen teemoihin. OpeArt
koulutusohjelma tähtää taiteidenväliseen oppimiseen kulttuurin globaalilla ja lokaalilla
kentällä. Tähän kehitämme pedagogisia malleja, joiden avulla voidaan vahvistaa OpeArt
koulutusohjelmaa ja samalla toimia yliopiston ulkopuolisissa kulttuurisissa ja
kansainvälisissä verkostoissa.

Käsityö geneeristen taitojen välittäjänä
Sinikka Pöllänen, Joensuun yliopiston
sinikka.pollanen@joensuu.fi

Monet yhteiskunnalliset muutokset ovat asettaneet kouluopetukselle ja näin myös eri
oppiaineiden opetukselle uusia haasteita. Opetuksessa tulisi huomioida painokkaammin
muun muassa ongelmanratkaisutaidot, kommunikoinnin taidot, informaation
käsittelytaidot, oman toiminnan suunnitteluun ja säätelyyn liittyvät taidot sekä
yhteisöllistä toimintaa tukevat teknologiataidot. Opetus tulisi rakentaa niin, että
substanssispesifien yksityiskohtien sijasta keskeisenä oppimisen kohteena olisivat laajan
siirtovaikutuksen omaavat geneeriset taidot. Myös käsityön opetuksen voidaan sanoa
olevan monessa suhteessa muutoksen alla. Käsityölle oppiaineena on latautunut haasteita
oppiaineen asemasta alkaen aina niihin kysymyksiin, jotka koskevat opetettavia sisältöjä
ja opetuksen organisointia. Käytännön koulutyössä omat haasteensa tuo myös
opetussuunnitelman perusteissa esiintyvä käsite kokonainen käsityö. Voidaan siis
perustellusti kysyä, miten käsityötä tulisi peruskoulussa opettaa niin, että se huomioi
erilaiset ajassa olevat haasteet? Esityksessä tarkastellaan käsityötä toisin silmin: sitä,
miten kontekstualisointi mahdollistaa käsityötuotteen suunnittelu ja valmistusprosessin
hyödyntämisen laajemmin kasvatuksen välineenä ja geneerisiä taitoja kasvattavana
oppimisprosessina. Käsityö voidaan mieltää helposti tekemällä oppimiseksi –learning by
doing, se voisi kuitenkin olla autenttisimmillaan pikemminkin learning in doing.
Oppiminen tulisi kontekstualisoida osaksi oppilaiden arkielämää, elämänhallintataitoja ja
vuorovaikutustilanteita niin, että tiedot ja taidot liitettäisiin jo oppimisvaiheessa erilaisiin
sovellutusmahdollisuuksiin. Esityksessä kuvattavien pedagogisten mallien lähtökohtana



on pyrkimys ositetusta käsityöstä kohti kokonaista käsityötä niin, että sekä
produktikeskeisyyden että puhtaasti yksilöllisen työskentelyn pohjalle rakentuva
oppiminen laajenee aktivoivaksi, prosessikeskeiseksi ja yhteisöllisyyttä hyödyntäväksi
oppimiseksi

Käsityön sisältämät merkitykset oppiaineen näkökulmasta
MarjaLeena Rönkkö, Turun yliopisto
marjaleena.ronkko@utu.fi

Esityksen tavoitteena on tarkastella kyseisen tutkimuksen väitöskirjatutkimuksen
teoreettista viitekehystä sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Tutkimuksen tavoitteena on
tarkastella käsityöllistä merkityksenantoprosessia käsityöntekijän elämismaailmassa ja
kokemushorisontissa sekä pohtia käsityöllisen merkityksenantoprosessin merkitystä
käsityön opetuksessa. Sen tehtävänä on kuvailla ja kartoittaa, miten opiskelija ilmaisee
oman elämänsä sisältöjä käsityön avulla ja millaisia hänen käsityölliset
merkityksenantoprosessinsa ovat. Tutkimuksen mukaan käsityöllinen merkityksenanto
antaa käsityön tutkimukseen uusia haasteita esimerkiksi kysymällä, miten käsityötuotteet
viestivät kulttuurimme kuvaa ja arvoja, miten käsityö auttaa käsityön tekijää rakentamaan
omaa identiteettiään sekä miten käsityö säilyttää ja uudistaa kulttuuria? Alustavien
tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että käsityölliseen merkityksenantoon
vaikuttavat opiskelijan koko inhimillinen elämisenpiiri, hänen arvonsa, tunteensa ja
ihanteensa sekä häntä ympäröivä kulttuuri. Lisäksi merkityksenantoprosessista voi
muodostua tärkeä elementti tekijän elämänhallintataitojen kehittymisessä. Metodisesti
tutkimus pyrkii laajentamaan semioottisen otteen käyttöä käsityöllistä toimintaa
koskevassa tutkimuksessa, jolloin se laajenee tuotesemanttisista lähtökohdista
käsityöllisen toiminnan kuvaamiseen.

Yhdessä – yksin vai erikseen?
Jaana Lepistö, Turun yliopisto
jatele@utu.fi

Meneillään oleva tutkimushankkeeni jakautuu neljään eri osatutkimukseen, joissa
pohdin käsityön opiskelua käsityön aineenopettajakoulutuksen opiskelijoiden, kentällä
toimivien käsityön aineenopettajien ja perusopetuksen oppilaiden näkökulmista.
Tutkimushankkeeni yhtenä lähtökohtana on ollut perusopetuksen käsityöoppiainetta ja
sen toteuttamista koskevat laki ja opetussuunnitelmamuutokset. Nämä muutokset
asettanevat myös jonkinlaisia muutos ja kehittämispaineita sekä peruskoulussa
toteutettavalle käsityön opetukselle että käsityön aineenopettajankoulutukselle.
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää (1) mikä on kentällä toimivien opettajien ja vasta
käsityön aineenopettajaksi opiskelevien näkemys käsityöstä perusopetuksen oppiaineena,
(2) minkälaista yhteistyötä käsityön aineenopettajat toteuttavat tällä hetkellä käsityön
opetuksessaan ja (3) perusopetuksen 7. ja 9. luokkien oppilaiden kokemuksia ja
näkemyksiä molempia oppisisältöjä, tekninen työ ja tekstiilityö, sisältäneestä käsityön
opetuksesta.



Esitän puheenvuorossani hankkeen kahden osatutkimuksen, ”Tulevaisuuden käsityön
aineenopettajuus” ja ”Käsityön aineenopettajien yhteistyö”, lähtökohtia ja joitakin
alustavia tuloksia. ”Tulevaisuuden käsityön aineenopettajuus” osatutkimuksen
kohdejoukkona on 8 käsityön aineenopettajaopiskelijaa, jotka opiskelivat Rauman
opettajankoulutuslaitoksessa lukuvuonna 2006–07. Tutkimusaineistoa kerättiin
vapaamuotoisina esseinä koskien opiskelijoiden käsitystä käsityöstä ja sen opettamisesta
ja esseistä nousseiden teemojen mukaan tehtiin teemahaastattelut. ”Käsityön
aineenopettajien yhteistyö” osatutkimuksen kohdejoukkona on 112 perusopetuksessa
toimivaa käsityön aineenopettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin huhtikuussa 2009
nettikyselynä.

Uudistuva käsityömuotoilupedagogiikka vs. jäänteet ja juonteet
EevaMaija Lappalainen, Oulun yliopisto / Kajaanin yliopistokeskus
emlappa@sun3.oulu.fi

Nimitettiinpä koulun oppiainetta, ammattialaa tai harrastusta käsityöksi, käsityölliseksi
toiminnaksi, muotoiluksi tai materiaali ja väriilmaisuksi pedagogiikan kehittämisen
haasteet ovat ajankohtaisia. Tarvitaan radikaaleja toimenpiteitä
käsityömuotoilunpedagogiikan kehittämiseksi. Dialogiin vastaaminen on tärkeää, mutta
pystytäänkö siihen ilman ongelmien tunnistamista ja tunnustamista?
Saadaanko, voidaanko ja rohkaistutaanko avaamaan käsityömuotoilun olemus tulkituiksi
ilmiöiksi. Ovatko kaikki ihmiset luovia ja innovatiivisia? Pystytäänkö luovuuden
suitsutuksen viestejä tulkitsemaan, mitä välittyy käsityömuotoilun prosessista ja
produktista. Koulutettu käsityömuotoiluammattilaisten opettajien joukko on herkistynyt
käsityömuotoilun tai/ja materiaali ja väriilmaisun olemuksen tuntemiselle ja erittelylle.
Se on moniaistimellista ja kielellisesti tietoiseksi avattavan kulttuuriperinnön tulkintaa.
Ammattiosaamisen yhteistoiminnallista ja yksilöön suuntaavaa analysoinnin ja tulkinnan
jakamista tarvitaan huolimatta historiallisista juonteista ja jäänteistä.
Ymmärretäänkö käsityömuotoilua? Kuulen usein kysymyksen: oletko tehnyt itse? Nämä
”oletko ite” kysymykset ovat loputtomia. Silloin kun kulutan toisen käsistä lähtenyttä
artefaktia vastaan, että on ilo löytää ja käyttää myös toisen ihmisen tekemää. Voinko
lakata ihmettelemästä, että milloin kysyjät havaitsevat niitä ominaisuuksia, joita
käyttämissäni artefakteissa näen. Käsityömuotoilun kielen ymmärrettäväksi tekemiseen
on panostettava. Tarvitsemme (käsityö)muotoiluoppimisen kielellistämisen
pedagogiikkaa. Se tarkoittaa oppimisprosessin jatkamista pelkästä hätäisestä
suunnittelusta artefakin valmistamiseen ja tulkintaan. Analysointeihin ja tulkintoihin on
palattava tämän tästä suunnittelun ja valmistuksen aikana. Valmista työtäkin on
analysoitava kuvana ja esineenä varhaiskasvatuksesta, esi ja alkuopetuksesta saakka läpi
peruskoulun ja sen jälkeisen koulutuksen.

Parsons ja Toden tuntu – Kuudesluokkalaisten ajatuksia nykytaiteesta (ARS06)
Susanna Honkasalo & Seija Kairavuori, Helsingin yliopisto
susanna.honkasalo@espoo.opit.fi, seija.kairavuori@helsinki.fi



Pohdimme esityksessämme kuudesluokkalaisten ja nykytaiteen kohtaamista. Meitä
kiinnostaa se, millaisia ajatuksia ja tulkintoja nykytaide herättää 12–13vuotiaissa ja
millaisiin asioihin he kiinnittävät huomiota. Usein nykytaiteen tulkintaan opitaan
liittämään erityishaasteita. Esimerkiksi Viitasen (1998) mukaan tietyt ennakkokäsitykset
taiteesta voivat muodostua nykytaiteen ymmärtämisen esteeksi. Tutusta poikkeavaa
taidetta pidetään outona ja vaikeaselkoisuuden stereotypia näyttää periytyvän ”isältä
pojalle”. ”Minäkin osaisin tehdä tuon” asenne puolestaan viittaa siihen, että kuvitellaan
teoksen puhuttelevan vain esittävän sisällön tai taitavuuden, ei muodon kautta. Teoksen
aihetta pidetään ainoana viestinä, eikä sen suhdetta sisältöön ymmärretä. Hankaluutta
tuottaa myös ajatus, että teos voidaan tulkita vain yhdellä oikealla tavalla. Kokematon
katsoja saattaa hylätä vaativammat teokset ja ryhtyä moralisoimaan. Perusopetuksen
merkitys avoimen asenteen ja tarkastelun opiskelussa korostuu.
Tutkimusjoukon muodostivat 21 kuudesluokkalaista, jotka vierailivat Kiasman
näyttelyssä ARS06 – Toden tuntu. Oppilaat vastasivat valikoitujen viiden teoksen äärellä
avoimiin kysymyksiin. Vastausten perusteella oppilaiden ajattelussa etsittiin
yhtäläisyyksiä ja eroja sekä verrattiin havaintoja esteettisen kehityksen teoriaklassikkoon
(Parsons 1987). Vastauksia tarkasteltiin myös suhteessa teoksista ja taiteilijoiden
tuotannosta esitettyihin asiantuntijatulkintoihin. Kyselyaineiston tulokset on raportoitu
kokonaisuudessaan Honkasalon pro gradu tutkimuksessa (2007). Tässä yhteydessä
esittelemme päätuloksia yhden näyttelystä poimitun nykytaideteoksen kautta.
Tarkastelemme kriittisesti sitä, missä määrin nykytaiteen tapa tutkia todellisuutta haastaa
varsin toisenlaisen taiteen äärellä tuotettua lapsen esteettisen kehityksen teoriaa (Parsons
1987). Pohdimme tulosten merkitystä kuvataideopetukselle alakoulussa.

Minun kulttuurini – sinun kulttuurisi: kuvataideopettaja nuorisokulttuurien ja
instituution välissä.
Piritta Malinen, Lapin yliopisto / Kaurialan lukio
pirita.malinen@hameenlinna.fi

Teen taiteen tohtorin tutkintoon liittyvää väitöskirjatutkimusta kuvataideopetuksen ja
nuorisokulttuurien, erityisesti graffitikulttuurin vuorovaikutuksesta sekä
graffitikokemuksen merkityksistä. Olen kuvataideopettajana yläkoululla ja lukiossa, joten
haluan etnografisella ja osittain autoetnografisella tutkimuksellani käsitellä sitä, miten
nuorisokulttuurien ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus voisi olla hedelmällisempää,
miten kuvataideluokka voisi olla erilaisten kulttuuristen maailmojen risteämispaikka,
jossa rajoja ylitetään puolin ja toisin. Kriittinen pedagogiikka auttaa tarkastelemaan
kriittisesti valtasuhteita itsen ja toisen välillä koulumaailmassa, kuvataideluokassa ja
graffitimaailmassa.
Sen lisäksi, että käsittelen tutkimuksessani ja siihen liittyneissä artikkeleissani graffitiin
liittyviä ilmiöitä, kuten graffitikokemusta, graffitiin liittyviä motivaatioita, ohipuhumista
ja toiseuttamista, tarkastelen tutkimuksessa myös omaa opettajuuttani. Aineisto
muodostuu haastatteluista ja syvähaastatteluista, osallistuvasta havainnoinnista,
videomateriaalista ja kuvista. Lähtökohtani on toteuttaa Sarah Pinkin esittelemää
refleksiivistä etnografiaa. Graffitiin ilmiönä on liittynyt runsaasti yhteiskunnallista
keskustelua, keskustelun tyyli on muuttunut viimeisen vuoden aikana paljon, mutta



edelleen graffitikokemukseen liittyvien motiivien tarkastelu ja graffitin tekijän esteettisen
kasvun tarkastelu jää keskusteluissa suppeaksi.
Siihen mikä graffitin tekijälle on graffitikokemuksessa merkityksellistä, vaikuttavat niin
ympäröivä yhteiskunta, sosiaalinen verkosto kuin myös se, onko tekijällä mahdollisuutta
kehittää tekemiseen liittyvää esteettistä puolta. (Kuvataide)opettaja voi jäädä hankalaan
risteämäkohtaan nuorisokulttuurien ja instituution välissä tai tämä voi olla kahden
erilaisen maailman välinen tulkki. Tutkimukseni puitteissa joudun myös pohtimaan,
millaista etnografista tarinaa rakentuu, kun kuvataideopettaja työskentelee tutkimuksessa
mukana olevien kanssa ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa tutkimansa ilmiön arjen
ilmenemistilanteiden puitteissa

Musiikkiesitykset osana kouluyhteisön muutosta
Hanna Nikkanen, SibeliusAkatemia
hanna.nikkanen@siba.fi

Christopher Smallin (1987) mukaan musiikkiesitys on rituaali, joka musiikin lisäksi tuo
näyttämölle ihanteen yhteisön rakenteesta ja jonka kautta yhteisön sosiaalisia suhteita
voidaan myös muuttaa. Sen lisäksi mitä esitetään, on merkityksellistä myös kuka esittää
kenelle, miten ja millaisena, sekä minkälaisia suhteita esitystilanteeseen osallistuvien
välille muodostuu.
Tuon esityksessäni Smallin näkökulman kouluympäristöön, jossa musiikkiesitykset ovat
perinteisesti osa joulu ja kevätjuhlia. Viime vuosina monissa kouluissa on kuitenkin
luovuttu osaksi tai kokonaan näistä juhlista. Perusteena on usein juhlien järjestämisen
työläys mutta myös opettajien kokema ristiriita juhlaperinteemme edustamien arvojen ja
nykyyhteiskuntamme moniarvoisuuden vaatimusten välillä. Smallin näkökulmasta
katsottuna rituaalit eivät kuitenkaan edusta vain mennyttä maailmaa vaan juhlat ja
musiikkiesitykset voivat olla myös muutoksen mallintajia.
Meneillään oleva väitöstutkimukseni on etnografinen tapaustutkimus yhden koulun
juhlien ja esitysten valmistamisen kulttuurista ja sen muutoksesta 25 vuoden aikana.
Aineistossani koulun henkilökunta kuvaa juhlia ja esityksiä keinona ilmentää, ylläpitää ja
rakentaa yhteisöllisyyttä koulun toimintakulttuurissa. Juhlien ja esitysten valmistamisen
nähdään tarjoavan erityisiä keinoja tukea oppilaan kasvua yksilönä ja yhteisönsä
jäsenenä. Esityksessäni tarkastelen erityisesti musiikkiesitysten näkökulmasta, miten
yhteisöllisyyden ihanteet on tuotu koulun juhlaperinteeseen ja miten juhlakäytännön
muuttuminen on yhteydessä koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentumiseen.
Tapaustutkimuksen pohjalta pohdin, miten juhlista ja musiikkiesityksistä luopumisen
sijaan niiden kautta voitaisiin tukea koulun kasvatustehtävää muuttuvassa maailmassa ja
maailman muuttamisessa.

Viidesluokkalaisen koululaisen esteettisemotionaalinen kokemus kuulemastaan
klassisesta musiikista
Serja Turunen, Joensuun yliopisto
serja.turunen@joensuu.fi



Lisensiaatin työni on kvalitatiivinen tutkimus peruskoulun viidennen luokan oppilaiden
klassisen musiikin kuuntelukokemuksista. Musiikkikokemuksen tutkimus on yleisesti
painottunut lyhyiden näytteiden avulla tutkittaviin kuuntelukokemuksen osaalueisiin sen
sijaan, että kokemusta tutkittaisiin kokonaisuutena autenttisissa kuuntelutilanteissa.
Erityisesti kokemuksen emotionaalinen puoli on jäänyt tutkimuksissa vähälle huomiolle.
Tutkielmani tärkein tavoite on selvittää, mikä on koululaisten mielestä tunteiden
ilmenemistapa ja merkitys musiikissa. Tutkimuksen käytännöllisenä tarkoituksena on
palvella peruskoulun musiikin kuuntelukasvatuksen kehittämistä lapsen esteettistä ja
emotionaalista kehitystä tukevaan suuntaan.
Empiirisen tutkimukseni metodinen lähestymis ja käsittelytapa on fenomenologinen,
tutkimus pohjautuu eksistentiaalisfenomenologiseen käsitykseen ihmisen
intentionaalisesta tavasta kohdata todellisuus. Tutkimukseni ihmiskäsitys on holistinen:
ihminen (koululainen) kohtaa todellisuuden (musiikin) tajunnallisena, kehollisena ja
situationaalisena olentona. Tutkielmassani on hermeneuttinen ote, jossa erotuksena
perinteisestä deskriptiivisestä fenomenologiasta ilmiötä lähestytään tulkinnallisesti.
Olen talven 2008–09 aikana kerännyt aineiston yhdestä peruskoulun viidennestä luokasta,
jonka oppilaista 16 on tyttöjä, 16 poikia. Koululaiset kuuntelivat neljä tunneilmastoltaan
erilaista klassisen musiikin teosta tai teososaa ja kirjoittivat kustakin näytteestä melko
vapaamuotoisen kirjoitelman. Musiikkinäytteet valitsin Krumhanslin (1997)
psykofysiologisen tutkimuksen pohjalta vastaamaan Kivyn perustunteita (garden variety
emotions). Tulokset ovat valmistumassa syksyn aikana. Tuloksina esitän kuvauksia ja
tulkintoja lasten emotionaalisista kuuntelukokemuksista, heidän kuulemalleen musiikille
antamastaan esteettisestä arvosta sekä koululaisten ainutlaatuisista tavoista tarkastella,
kokea ja kuvata kuulemaansa klassista musiikkia.

Changing the World One Conversation at a Time
Pirjo Vaittinen, Tampereen yliopisto
pirjo.vaittinen@uta.fi

Tutkimusongelmanani on esteettisen, aukkoja täyttävän, synteettisen taidekokemuksen ja
siihen kuuluvan reflektion tarkastelu kirjallisuuskeskustelujen ja draamakokeilujen
pohjalta. Tavoitteena on jatkaa keskustelua taidekasvatuksen kokemuksellisuudesta ja
kriittisyydestä ja niiden pohjalta syntyvistä pedagogisen mallintamisen
mahdollisuuksista.
Tulevaisuus ja toivo ovat ihmisen elämän ehtoja. Ensin tuntuu väärältä yhdistää Augusto
Boalin sorrettujen teatterin ja Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikan ajatuksia Suomen
koululaitoksen ja hyvinvointiyhteiskunnan turvassa elävien lasten ja nuorten koulussa
oppimiseen, koska ne on luotu toisenlaisissa yhteiskunnallisissa oloissa toimivien
ihmisten auttamiseksi. Mutta ehkä lapset ja nuoret edelleen ovat ”viimeisiä orjiamme”
(Bergström 1900), ja heidän auttamisensa on opettajien vakavasti otettava tehtävä.
Freiren ja Boalin pedagoginen/taiteellinen prosessi merkitsee sitä, että pyrittäessä
elämykselliseen (täsmällisempi sana kuin ’experience’; vrt. ’experiential’) toimintaan
(’oppiminen’ on liian kapea termi) kokemusta on käsiteltävä, sitä on pohdittava, se on
sanallistettava ja sitä on työstettävä, mieluiten työstettävä yhdessä, tai
yhteistoiminnallisesti, (’coelaboration’, in Hébert 2008).



Yhteisössä tapahtuva neuvotteleminen merkityksistä ja tulkinnoista on taiteen pohjalta
tapahtuvan toiminnan perusta, sanoo kasvatusfilosofi Jerome Bruner ensisijaisesti
kaunokirjallisuuden lukemisesta. Sanataidekasvatuksessa runo, kertomus, novelli tai
draama (sekä näytelmätekstinä että teatteriesityksenä) on muoto, lukemis tai
kuuntelemis ja katsomiskokemus, ja niiden reflektointi on tiedonhankintaa. Tämä tieto
on olennaisesti erilaista: se välittyy kertomuksissa narratiivisena tietämisenä.
Taidekasvatuksen tavoitteena (yleissivistävässä koulutuksessa) on luoda kouluihin (ja
niiden ulkopuolellekin ulottuen) fiktiivisiä oppimisympäristöjä. Se vaatii opettajien ja
oppilaiden/opiskelijoiden tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä sopimuksia. Kyse on siis
yhteisöllisestä toiminnasta. Tarkoituksena on taiteen kielen avulla luoda mahdollisia
maailmoja, tai tilanteita, ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Esteettinen kahdentuminen tai Boalin
metaxu, metaxis, on kahden maailman samanaikainen läsnäolo, joka mahdollistaa
kulttuurisen oppimisen ja voimaantumisen (Freire). Taiteen avulla voimme tunnistaa
muukalaisen itsessämme (Julia Kristeva) ja nähdä itsemme toisena.

Olen ja ihmettelen – näyttämön moniulotteinen oleminen Martin Heideggerin
filosofian valossa
Margit Uusitalo, Jyväskylän yliopisto / Yliopistokeskus Chydenius
margit.uusitalo@nivala.fi

Väitöskirjatutkimukseni on ajankohtainen puheenvuoro taide ja
kulttuurikasvatuskeskustelussa. Kasvatusfilosofisena tutkimuksena se haastaa
kasvatuksen arvojen tarkasteluun. Kasvatuksen ja opetuksen on kyettävä suuntautumaan
tulevaisuuteen toivoa herättävällä pedagogiikalla, jossa tiedon ohessa taito ja taide
nähdään elämää ja maailmaa rakentavina ja eheyttävinä voimina.
Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella näyttämöä moniulotteisena käsitteenä/ilmiönä
teatterissa, draamakasvatuksessa, elämässä ja maailmassa (mediassa).
Tutkimustehtävä on (1) kuvata näyttämön olemus (2) ihmisen olemisperustan horisonttia
vasten ja (3) avata draamakasvatuksen merkitys osaksi kokonaisvaltaista taide ja
kulttuurikasvatusta.
Draamakasvatuksen uutena paradigmana Heideggerin (2000) filosofian valossa ihminen
todellistuu näyttämöllisesti. Tutkimuksessani näyttämö ei ole pelkästään ontinen
metafora tai estetiikan kautta määriteltävissä oleva taiteen tekemisen paikka. Näyttämö
on aukeama, joka paljastuu olemisen totuutta avaten olemisen ja totuuden tapahtumisena.
Yhä enemmän maailma avautuu näyttämöksi, jossa Dasein [ihminen] todellistuu.
Maailma ei ole ulkopuolella vaan Dasein on maailman kanssa näyttämönä. Taiteena
näyttämö avaa todellisuutta; se puhuu totta ”vaikka se valehtelisi”, koska se paljastaa
valheen olemuksen. Katsomo ja näyttämö ovat kanssatäälläoloa yhdessä jaetuissa
merkityksissä. Maailmannäyttämön kanssa elämännäyttämö kirjoitetaan draamaksi.

Porsaan tarinasta minun tarinaksi – taidelähtöistä työskentelyä koulun arjessa
Aila Marjomäki, Jyväskylän yliopisto
aila.marjomaki@jkl.fi



Koulu instituutiona on virallinen. Sen toimintaa säätelevät pykälät ja säännöt.
Lähtökohtana on, että koululle kuuluvat tehtävät ovat annettuja: eivät koulujen, opettajien
tai oppilaiden vapaasti valittavissa. Kuinka tähän hallittavuutta korostavaan ja
varmuuteen pyrkivään koulumaailmaan on sovitettavissa taidelähtöinen toiminta, jossa
oppilaan aktiivisuuteen pyritään sallivuuden kautta?
Väitöskirjatyössäni tarkastelen taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä peruskoulun
äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Tutkimukseeni sisältyy lukuvuoden kestänyt
opetuskokeilu, jonka toteutin 6. luokan osaaikaisen erityisopetuksen ryhmässä.
Opetuskokeilun taidelähtöisyyden tavoitteena oli kannustaa oppilasta aktiiviseen
toimijuuteen omia vahvuuksia hyödyntäen. Oletuksena oli, että oppilaan vahvuuksien
huomioimisella on merkitystä positiivisen minäkuvan muodostumiseen ja sitä kautta
kouluyhteisöön liittymiseen.
Tutkimusaineistoni koostuu oppilaiden eri tavoin tuottamista tarinoista. Esityksessäni
tarkastelen oppilaiden toimintaa yhden tapausesimerkin eli draamaprosessin kautta.
Kuvaan minkälaisen ilmaisukanavan omien tunteiden ja kokemusten ilmentämiseen
kolme pienen porsaan tarina tarjosi? Tarkastelen myös minkälaisia kohtaamisen tiloja
taidelähtöisessä työskentelyssä aina läsnä oleva epävarmuus ja ennustamattomuus,
tunteiden vuoristorata, toiminnan kaaosmaisuus jne. synnyttivät?
Vaikka toteutin opetuskokeilun äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa, antavat sen
tulokset aiheen pohtia taiteen mahdollisuuksia koulun toiminnassa laajemminkin kuin
vain taideaineiden opetuksena. Huomion arvoista on myös, kuinka opetuskokeilussa
syntyneet merkitykset johtivat lopulta monien erityisopetuksessa itsestään selvinä
pitämieni toimintatapojen kyseenalaistamiseen.


