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Tiivistelmä/Abstract

Historian oppikirjoilla on merkittävä asema ihmisten historiakuvan ja sitä kautta maailmankuvan
muodostamisessa. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten ja millä tavalla Otavan vuosina 20032004 julkaisemat alakoulun historian oppikirjojen kuvat rakentavat ihmiskuvaa ja ihmiskunnan edistyskertomusta. Lisäksi tarkastelin, millaiseksi ne rakentuvat. Samalla pohdin, millaisia mielikuvia ne
mahdollisesti katsojassa herättävät. Oppikirjatutkimuksessa päähuomio on ollut lähinnä kirjojen
teksteissä eikä niiden sisältämiä kuvia ole tutkittu laajasti. 2000-luvulla julkaistut historian oppikirjat
sisältävät paljon erilaista kuvamateriaalia, joten niiden tarkasteleminen on siten perusteltua.
Tutkielmani kaksi metodia ovat kuvatutkimus ja narratiivinen analyysi, joiden avulla tutkin ihmiskuvan ja edistyskertomuksen rakentumista. Toisessa luvussa esittelen keskeiset käsitteet, maailmankuvan, historiakuvan ja ihmiskuvan. Samassa luvussa määritän oppikirjan sekä kuvan käsitteet ja
kerron, miten tässä työssä kuvia on analysoitu. Nämä käsitteet muodostavat tukielmani teoreettisen viitekehyksen. Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkimusprosessin ja miten sovellan narratiivista
metodia tukielmassani.
Analysoin historian tuulet 1-2 –kirjasarjan historian oppikirjoista kaikki kuvat, jotka esittivät ihmistä
jollakin tavalla. Tutkielmani ulkopuolelle jäivät siten kartat, tilastot, kaaviot, sarjakuvat ja esineitä
esittävät kuvat. Vielä rajauksen jälkeenkin kuvia oli analysoitavana yhteensä 160. Tarkastelin aineiston Excel-taulukossa, johon asetin tutkimani kuvan ja sille asetetut tutkimuskysymykset.
Tarkastelemistani oppikirjojen kuvista on nähtävissä varsin selkeä edistyskertomus ihmiskunnan
historiasta. Ne rakentavat tarinaa, jolla on alku ja loppu. Kirjojen viimeisten teemojen kuvat kuitenkin luovat mielikuvan siitä, että kertomus ei lopu, vaan edistys jatkuu tulevaisuudessa. Ihmiskuva
liittyy olennaisesti tähän edistyskertomukseen ja niiden molempien analysointi oli siten perusteltua.
Tutkin työssäni, miten ihminen kuvataan ja muuttuuko ihmisen olemus edistyskertomuksen myötä.
Tarkasteltaessa ihmiskuvaa, heijastuivat siinä eri aikakausien tapahtumat ja ilmiöt. Tuloksena oli,
että ihminen näyttäytyy oppikirjojen kuvissa kekseliääksi, yhteistyökykyiseksi, mutta lukuisten sotien ja valloitusten seurauksena silti varsin sotaiseksi olennoksi.
Kuvan tulkitseminen on aina riippuvainen katsojasta ja millaisia asioita hän kuvassa näkee. Kuitenkin
kuvien sisältöjen tutkiminen ikonografisen menetelmän avulla tarjoaa hyvän ja selkeän metodin,
jonka avulla saadaan selville keitä kuvassa on ja mitä siinä tapahtuu.
Asiasanat/Keywords Alakoulu, historia, kuva-analyysi, oppikirjat

Sisältö
1

Johdanto .................................................................................................................................................. 2

2

Oppikirjojen välittämä historiatieteellinen ihmiskuva ja oppikirjatutkimus ................................... 5
2.1 Maailmankuva, historiakuva ja ihmiskuva .............................................................................................. 5
2.2 Oppikirja ja oppikirjatutkimus................................................................................................................. 7
2.3 Kuvan määritelmä ja kuvatutkimus ....................................................................................................... 12

3

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ........................................................................................... 16
3.1 Tutkimuskysymykset ............................................................................................................................. 16
3.2 Narratiivinen analyysi ........................................................................................................................... 16
3.3 Tutkimusprosessi ja tutkimuksen luotettavuus ...................................................................................... 18
3.4 Tutkimusaineisto ja sen analysointi ....................................................................................................... 20

4

Tutkimustulokset .................................................................................................................................. 22
4.1 Ihmislajin kehitys eläimestä ihmiseksi .................................................................................................. 22
4.2 Ihminen oppii viljelemään maata .......................................................................................................... 25
4.3 Kirjoitustaidon syntymisestä Rooman imperiumin tuhoon ................................................................... 30
4.4 Kansainvaelluksista keskiaikaan ja mustansurman puhkeamiseen ........................................................ 37
4.5 Renessanssi – keksintöjä ja ajatusten uudet tuulet................................................................................. 52
4.6 Löytöretkien aikakausi – kulttuurit kohtaavat ....................................................................................... 56
4.7 Suomen uusi aika – koulukurin, kirjakielen syntymisen ja nuijasodan sävyttämä aikakausi ................ 60
4.8 1700-luvun valistusaate ja veriset vallankumoukset ............................................................................. 66
4.9 1900-luvun harppausaskeleet kehityksessä ........................................................................................... 73

5

Johtopäätökset ja pohdinta .................................................................................................................. 76

Kirjallisuusluettelo ......................................................................................................................................... 84
6

Liitteet .................................................................................................................................................... 87

2

1 Johdanto
”Ihmiskuvien vaikuttavuudesta ja pätevyydestä käydään jatkuvaa kamppailua. Ne voivat
periytyä meille käyttäytymisrooleina, niitä välitetään kodin ja koulun kasvatustyössä ja
niihin saadaan vaikutteita mediasta ja kirjallisuudesta.”
Ilkka Niiniluoto. Hyvän elämän filosofia. 2015, 8.
Pro gradu – tutkimukseni käsittelee, miten Otavan julkaisemat alakoulun historian oppikirjat rakentavat ihmiskunnan kertomusta ja millaista ihmiskuvaa ne välittävät. Huomion keskiössä ovat erityisesti kirjojen kuvat. Työni tehtävänä on analysoida, miten ihmiskunnan
historiaa käsitellään oppikirjojen kuvissa. Esitetäänkö ihmiskunnan historia lineaarisena
kulkevana edistystarinana vai nostetaanko kuvissa esille historiassa tapahtuneita taantumia
tai negatiivisia asioita? Kuvataanko kehitys läpeensä myönteisenä vai haikaillaanko joissakin suhteessa menneeseen, nostalgisoiden menneisyyttä? Korostuuko kuvissa toisaalta käsitys siitä, että ihminen on aina ollut samanlainen, vai onko se kehittynyt historian saatossa? Eli tarkastelen, miten ja millä keinoin oppikirjojen kuvamateriaali rakentaa ihmiskunnan kertomusta ja millaista ihmiskäsitystä ne samalla välittävät.
Sirkka Ahonen toteaa Historiaa ilman suuria kertomuksia, historianopetuksen politiikan
ongelma julkaistussa artikkelissa, että historia on laaja yhteisöllinen ilmiö, joka rakentaa
osaltaan meidän identiteettiämme. Hänen mukaansa historiat voidaan nähdä kielellisesti
tehtyinä ilmiönä, joita syntyy, kun historiaa kirjoittavat ihmiset liittävät niihin merkityksiä
antaen niille kertomuksen muodon. Historiaan liittyy vahvasti käsitys suuresta kertomuksesta, joka tarkoittaa, että menneisyys näyttäytyy yhteen suuntaan etenevänä pitkänä linjana. Varsinkin 1800-lukua pidetään suurten kertomusten vuosisatana, koska silloin historia
esitettiin kansalla joko kansakunnan, vapauden tai luokkataistelun voittoina. Tällä aikakaudella kertomukseen vaikuttivat joko nationalismi, liberalismi tai marxismi. Jälkikoloniaalisella (1900-luku) ajalla suuret kertomukset menettivät kuitenkin uskottavuuttaan, sillä
sen ulossulkemat ryhmät kirjoittivat omat historiansa. Ahosen mukaan suurten kertomusten
kaikuja ja ihannointia on havaittavissa yhä edelleen suurelle yleisölle tarkoitetussa historiankirjoituksessa sekä poliittisessa retoriikassa. Yhä edelleen ideologinen viitekehys on
niille tyypillistä. (Ahonen 2015, 60.)
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Vaikka jälkikoloniaalinen historiankirjoitus valtasi alaa etenkin 1980-luvulla, löytyi politiikkoja, kuten Margaret Thatcher, Helmut Kohl ja Ronald Reagan, jotka vaativat historianopetukseen kansallisten sankareiden ja heidän loistokkaiden tarinoidensa kirjoittamista
historian oppikirjoihin. Samalla he halusivat, että historia, joka kertoo esi-isien sorto- ja
riistoajoista tulisi rajoittaa. Ahonen jatkaa, että vielä 2000-luvulla Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy pyrki toteuttamaan lakiesityksen, jonka mukaan historian opettajien tulee
säästää oppilaita siirtomaavallan häpeältä ja keksittyä sen myönteisiin puoliin. Myös Suomessa historianopetuksen yhteydessä on havaittavissa kaipuuta suurten kertomusten historiaan. Sitä kannattavat keskustelijat haluavat koululta yhteisön jatkuvuudesta todistavan
kertomuksen kirjoittamista. (Ahonen 2015, 61.) Ahosen artikkelissaan esille nostamat
huomiot tekevätkin historian oppikirjoista mielenkiintoisia tutkimuskohteita, koska niillä
on suuri vaikutus tiedon välittäjänä. Juuri edistyskertomuksen etsiminen ja sen pohtiminen,
miten ja millaista tarinaa oppikirjat ja etenkin niiden kuvat rakentavat on tärkeää.
Myös Olavi K. Fält esittää todella tärkeän seikan oppikirjojen roolista. Hänen mukaansa
oppikirjoilla on suuri merkitys siinä, mitä ja millaista tietoa opimme eri tapahtumista sekä
ilmiöistä. Ne vaikuttavat osaltaan maailmankuvamme muodostumiseen, sillä yksilön historiakuvan perusrakenne muodostuu jo lapsuudessa ja siksi koulukirjoilla on merkittävä rooli
historiakuvan rakentajana. Oppikirjojen merkitystä korostaa erityisesti se, että niiden sisältämillä tiedoilla, asenteilla ja käsityksillä on vaikutusta jokaiseen yksilöön koko aikuiselämän ajan. (Fält 1982, 8.) Koska oppikirjoilla voidaan katsoa olevan näin olennainen asema,
on niitä siksikin tärkeää tutkia. Myös niiden sisältämillä kuvilla on merkittävä rooli siinä,
millaista tietoa oppilaat saavat ja miten erilaiset kuvat tietoa rakentavat. Koulukirjoissa
käytettävien kuvien määrä on kasvanut varsin paljon ja niinpä tekstin ohella kuvat tarjoavatkin tärkeän ja mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Oppikirjoilla on siis ollut opetuksessa
varsin merkittävä rooli, sillä ne ovat ohjanneet voimakkaasti opetusprosessin etenemistä.
Oppikirja, työkirja sekä opettajanopas yhdessä käsittävät melkein kaiken, mitä opettajat
ovat kokeneet tarvitsevansa koulussa. Ne sisältävät opetuksen tavoitteet, sisällöt, käsittelyvihjeet sekä oppimistulosten arviointiaineistoa (Mikkilä, Olkinuora 1993, 57-58.).
Tutkimukseni on oppikirjatutkimusta, joka kuuluu ainedidaktiikkaan, mutta se liittyy myös
läheisesti historiatieteisiin sen aineiston sekä tutkimusmenetelmien osalta. Didaktiikalla, eli
opetusopilla tarkoitetaan yhtä kasvatustieteen aluetta, johon sisältyvät sekä opetusmenetelmät että opetuksen sisältö. (Uusikylä, Atjonen, 2005, 26.) Perinteisesti ainedidaktiikka
on nähtykasvatustieteen ja ainetieteen leikkauskohtana tai niiden välisenä siltana. Sitä pi-
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detään siis tieteenalana, jonka tutkimuksen kohteena on oppiainetiedon soveltaminen kouluopetukseen. (Virta 2012, 147.)
Historian ja yhteiskuntaopin oppiaineen opetuksen tavoitteiden ja oppiaineksen valinta
heijastavat hyvin herkästi sitä, mitä kunkin ajan yhteiskunnassa on pidetty tärkeänä. Matti
J. Castrenin mukaan historianopetuksessa tapahtuneet muutokset kertovatkin varsin hyvin
siitä, mikä on sen hetken ajattelutapa ja poliittinen ilmapiiri. Vaikka Suomessa ei historian
ja yhteiskuntaopin opetusta ole sidottu yhtä paljon poliittisen säätelyn kohteeksi kuin eräissä keskusjohtoisemmissa maissa, joutuu aineen opetus välillä julkisen huomion kohteeksi,
luoden kiivastakin keskustelua. Suomessa pedagogiset asiantuntijat, opettajat etupäässä
vaikuttavat oppiaineen opin opetuksen tavoitteisiin ja sisältöön. (Castren, 1992, 11-12.)
Keskityn työssäni pelkästään oppikirjojen kuvamateriaalin analysoimiseen, tekstien jäädessä tarkastelun ulkopuolelle. Tämä siitä syystä, että nykyiset oppikirjat sisältävät todella
paljon erilaisia kuvia, jotka tarjoavat hedelmällisen tutkimusaineiston. Lisäksi oppikirjojen
kuvat eivät ole olleet pääasiallisina tutkimuskohteina, vaikka oppikirjatutkimusta on tehty
verrattain paljon, joten koen tärkeäksi keskittyä vain niiden tarkastelemiseen.
Tutkielmani toisessa pääluvussa esittelen työni kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten ihmiskuvaa ja maailmankuvaa sekä tarkastelen oppikirjan määritelmää ja oppikirjatutkimusta.
Kolmannessa pääluvussa kuvailen käyttämiäni tutkimusmetodeja ja miten niitä käytän
työssäni. Lisäksi kerron mitä tutkimusprosessini sisälsi ja miten se eteni. Neljännessä luvussa taas esittelen tutkimuskysymykset ja tutkimusaineistoni. Viides luku sisältää tekemäni aineiston analyysin ja viimeinen, kuudes luku kattaa tutkimukseni keskeiset johtopäätökset.
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2 Oppikirjojen välittämä historiatieteellinen ihmiskuva ja oppikirjatutkimus
2.1 Maailmankuva, historiakuva ja ihmiskuva
Teoreettisen viitekehyksen muodostavat tutkielmani keskeiset käsitteet, maailmankuva,
ihmiskuva ja historiakuva. Maailmankuvalla tarkoitetaan asiantiloja ja olemassaoloa koskevien tietojen summaa. Luomme käsityksiä maailmasta, jossa elämme ja muovaamme
joka hetki jonkinlaista maailmankuvaa. Jokaisella on jonkinlainen maailmankuva sekä käsitys siitä, miten asiat ovat. Yksilön maailmankuvan muodostaa hänen omaksumansa käsitys maailmasta. Maailmankuva voi sisältää osia esimerkiksi tieteellisestä maailmankuvasta,
mutta samalla se sisältää myös paljon henkilökohtaisia kokemuksia ja tietoa, jotka eivät
sisälly mihinkään tieteen maailmankuvaan. Yksilön maailmankuva eroaa aina kaikkien
muiden yksilöiden maailmankuvasta. (Ahokallio 1987, 37.) Käsitteeseen sisältyy myös
olennaisesti ihmiskuva eli käsitys ihmisestä. Se on ihmisen perusolemusta ja ominaisuuksia koskeva käsitys siitä, millaisia ihmisiä ovat ja mitä mahdollisuuksia ihmisellä on. Lisäksi ihmiskäsitys viittaa siihen, mikä asema ihmisellä on toisiin ja häntä ympäröivään maailmaan. (Filosofian sanakirja 1999, 92.)
Ihmiskäsitystä kasvatusajattelussa tutkinut kasvatustieteen professori Sirkka Hirsjärvi määrittelee ihmiskäsityksen toteamalla, että jo ihmisen arkitajunta voi tavoittaa ihmiskäsityksen olennaisen merkityksen. Käsitteenä se viittaa johonkin sellaiseen kokonaisvaltaiseen,
ihmisen tajunnassa tai mielessä olevaan ja tieteessä vallitsevaan hypoteettiseen näkemykseen siitä, mitä ja millainen ihminen on ja mitä ihminen voi tehdä itsestään. Hänen mukaansa ihmiskäsitys on ihmistä koskevien uskomusten, tietojen ja arvostusten järjestelmä.
Kuten Ahokallio, myös Hirsjärvi esittää, että käsitteen voi tulkita olevan olennaisesti yhteydessä laaja-alaisiin maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Ihmiskäsitys
kertookin viime kädessä siitä, mistä ihmisyydessä todella on kyse. Siihen sisältyy lisäksi
ajatus ihanneihmisestä. (Hirsjärvi 1984, 91.)
Ihmiskäsitystä ja ihmiskuvaa käytetään hyvin usein toistensa synonyymeina ja niitä voidaan tarkastella useista näkölumista. Käytän myös omassa tutkielmassani näitä molempia
nimiä samasta käsitteestä. Hirsjärven mukaan teoriat ihmisluonnosta voivat olla filosofisantropologisi, eli ne sisältävät pohdiskelua ihmisen ominaisuuksista ja ihmisen olemukses-

6
ta. Nämä teoriat voivat olla tieteellisiä, jolloin niihin kuuluvia väittämiä voidaan testata
empiirisesti. Toisekseen teoriat ihmisestä voivat olla normatiivisia, jolloin niihin sisältyy
olettamuksia siitä, millainen ihmisen pitäisi olla tai onko hänellä jokin päämäärä, jota kohti
pyrkiä. Hirsjärvi toteaa, että filosofinen antropologia pyrkii selvittämään ja saamaan aikaan
kokonaiskuvan ihmisestä. Tämän käsityksen mukaan ihmisessä voidaan erottaa eri perusominaisuuksia, niin fyysinen, elollinen kuin sielullinenkin. Niiden avulla ihminen kokee ja
ymmärtää häntä ympäröivää maailmaa. Kuitenkin ihmisen on mahdollista tarkastella itseään ulkopuolisen silmin henkisen aspektin avulla, jolloin hän on tietoinen omasta tajunnallisuudestaan, tunteistaan ja ajatuksistaan. (Hirsjärvi 1984, 93.)
Kari E. Nurmi puolestaan luonnehtii ihmiskäsityksen olevan perusteiltaan mytologinen.
Ihminen tarkkailee maailmaa itsestään käsin, sillä hän on koetun maailmansa keskipiste.
Nurmen mukaan ihmiset ovat selittäneet maailmaa erilaisten myyttien ja uskonnollisten
käsitysten avulla. Ja yhä tänäkin päivänä suuri osa ihmiskuntaa asettaa mytologiset maailmanselitykset etusijalle, sivuuttaen tieteelliset maailmanselitykset tai sijoittaen ne osaksi
mytologisia malleja. Tämän seurauksena tieteelliset maailmankatsomukset ja edelleen
maailmankuvat ovat kehittyneet suhteessa vallitseviin uskontoihin. Nurmen mukaan tieteellisissä maailmankatsomuksissa on havaittavissa uskonnollisen maailmankatsomuksen
kritiikkiä ja siten tieteellinen maailman- ja ihmiskäsitys usein on uskonnon kritiikkinä syntynyt antimytologia. Nurmi toteaa, että on olemassa erilaisia ihmiskäsityksiä, jotka pohjautuvat niin uskontoon, tieteeseen kuin filosofiaan, jokaisen niistä painottaen ihmiskuvan eri
näkökulmia. (Nurmi 2002, 90-91.)
Koska historian oppikirjat vaikuttavat osaltaan siihen, mitä ja millaista tietoa saamme maailman eri tapahtumista ja ilmiöistä, on niiden välittämää ihmiskuvaa mielenkiintoista tutkia. Kirjojen sisältämistä kuvista voidaan ensinnäkin analysoida, millaisia niissä esiintyvät
ihmiset ovat. Miten heidät esitetään, korostetaanko kuvissa joitakin piirteitä tai asioita,
jotka rakentavat tietynlaista ihmiskuvaa. Tarkastelenkin ihmiskuvan välittymistä Ahokallion ja Hirsjärven esittämien käsitysten pohjalta.
Oppikirjat rakentavat historiakuvaa, joka on merkittävä osa maailmankuvaa, koska se selittää, miten ihmiskunnan nykytilanteeseen ollaan tultu. Ihmiskuva voidaan nähdä keskeisenä
osana näitä molempia käsitteitä. Tässä tutkielmassa ihmiskuva ja maailmankuva nivoutuvat yhteen, sillä selvitän, rakentavatko oppikirjojen kuvat ihmiskunnan historiasta suurta
edistyskertomusta. Jos tällainen kertomus on nähtävissä, voidaan pohtia, johtuuko se ihmi-
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sen kehittymisestä olentona tai esimerkiksi aatteiden ja yhteiskunnassa vallitsevien lakien
kehityksestä. Maailmankuva käsitteeseen sisältyy näin ollen sekä historiakuva että ihmiskuva. Alla oleva kuva 1 havainnollistaa näiden kolmen käsitteen välistä suhdetta.

Kuva 1. Maailmankuva, historiakuva ja ihmiskuva

2.2 Oppikirja ja oppikirjatutkimus
Oppikirja
Mikä oppikirja on? Antti Lappalaisen esittelee oppikirjan historiaa teoksessaan Oppikirjan
historia, kehitys sumerilaisista suomalaisiin ja toteaa sen olevan teos, joka on laadittu opetustarkoitusta varten. Oppikirjalla on pitkä historia, jonka keskeisiä vaiheita olivat muun
muassa Gutenbergin kirjapainon kehittäminen ja uskonpuhdistuksen tuomat kansankieliset
kirjat. Ne loivat pohjaa kansankieliselle opetukselle ja siihen tarvittaville oppikirjoille. Kun
niitä alettiin valmistaa varta vasten opetustarkoitukseen, vastasi siitä tyypillisesti opettaja
ja kouluviranomaiset. (Lappalainen 1992, 12-14.)
Suomessa oppikirjojen tekemisestä vastasivat aluksi papit ja opettajat. Mikael Agricola
aloitti suomalaisten oppikirjojen tuotannon 1500-luvulla, mutta se jäi vielä hyvin pieneksi
toiminnaksi ja oppikirjat painettiinkin pääosin ruotsin kielellä. Vasta 1800-luvulla Suomen
siirtyessä osaksi Venäjän keisarikuntaa, oppikirjoja alettiin kääntää enemmän suomenkielelle, lähinnä poliittisista syistä, sillä venäläiset katsoivat ruotsalaisten kirjojen käytön arveluttavaksi. Myös samalla vuosisadalla perustetulla Suomalaisen kirjallisuuden seuralla oli
varsin merkittävä rooli suomenkielisten teosten julkaisemisessa. Sen toiminnan myötä
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suomalaisia oppikirjoja tuotettiin varsin innokkaasti. (Lappalainen 1992, 111-131.) Tänä
päivänä suurin osa peruskoulun ja lukion oppikirjoista on tuotettu suurten kirjakustantamoiden kuten WSOY:n, Otavan ja Kirjayhtymän toimesta (Häkkinen 2002, 78.).
Matti Hannus toteaa väitöskirjassaan Oppikirjan kuvitus, koriste vai ymmärtämisen apu,
että suomalaisen oppikirjan vaiheissa voidaan nähdä kolme pääkautta: auktoriteettikirjoittajien kausi, oppikirjatyöryhmien ja massatuotannon kausi sekä oppikirjaprojektien kausi.
Hannuksen mukaan nämä kolme kautta eivät kuitenkaan muodosta tarkkoja toisiaan poissulkevia kokonaisuuksia. Auktoriteettikirjoittajien kaudella oppikirjan tekemisestä ajateltiin siten, että sen kirjoittaja oli alansa asiantuntija, jolla oli alansa kaikki tarvittava tieto,
joten hänen oletettiin tietävän, mikä tieto oli oleellista oppikirjan kannalta. Tällaisia oppikirjoja käytettiin usein vuosia tai jopa vuosikymmeniä muuttumattomina. Niissä esiteltiin
varsin kattavasti aiheena ollut tieteenala, tosin siitä vastasi yleensä yksi tai kaksi kirjoittajaa. Kun 1970-luvulla tapahtui peruskoulujärjestelmään siirtyminen, alkoi samalla oppikirjojen massatuotanto ja oppikirjatyöryhmien kausi. Sille oli tyypillistä monet eritasoiset ja
laajuudeltaan sekä kiinteydeltään vaihtelevat kirjaryhmät, jotka valmistivat todella paljon
materiaalia koulua varten. Tälle kaudelle oli kuvaavaa, että oppiminen nähtiin oppikirjatyökirja-opiskelumallina, joka perustui yksityiskohtaiseen ja muistinvaraiseen oppimiseen.
Hannus toteaa, että 1980–90-lukujen vaihteessa alkoi oppikirjaprojektien kausi, jolloin
kirjojen valmistamiseen liittyi vahvasti taloudellisen luonne, kuten myyntimenestys, tavoitteellisuus sekä kirjojen valvonta. Nyt mukana oli myös useampia kirjoittajia yhden sijaan.
Näin ollen oppikirja on siis muuttunut yhä enemmän monen kompromissin taloudelliseksi
tuotteeksi. (Hannus 1996, 14-16.)
Jaakko Väisänen kirjoittaa väitöskirjassaan Murros oppikirjojen teksteissä vai niiden taustalla? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin, että
nykypäivänä oppikirjat tehdään työryhmissä ja tekstit koostetaan tai toimitetaan olemassa
olevista muiden laatimista teksteistä. Kirjojen sisältöön vaikuttavat lisäksi opetushallituksen julkaisemat opetussuunnitelmat. Suomalaisessa oppimisperinteessä oppikirja on pääosin ollut kirjoitettua tekstiä, jota opettaja on selittänyt ja kommentoinut. Väisäsen mukaan
oppikirjojen teksteillä on ollut kaksijakoinen tehtävä. Niitä on pidetty opetussuunnitelman
heijastumina siitä huolimatta, että kaupalliset ja kustannuspoliittiset syyt sekä normiohjaus
ovat määritelleet oppikirjan muodon ja olemuksen. Toisekseen opettajalle oppikirjat ovat
edustaneet opetussuunnitelman sisältöjä. (Väisänen 2005, 3, 9.)
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Myös Matti Hannus jatkaa samalla linjalla kuin Väisänen todetessaan väitöskirjassaan, että
oppikirjan perustehtävä on tarjota tiedollisesti jäsentynyttä ja oppilaan ikätasoa vastaava
selitys tietyn oppiaineen sisältöalueesta. Hyvä oppikirja tarjoaa riittävästi sisältöä ja auttaa
oppilasta ymmärtämään käsiteltävän aihepiirin keskeiset asiat. Nykyisen koululaitoksemme keskeisin opetusväline onkin oppikirja, jonka asema on ollut varsin kiistaton. (Hannus
1996, 13) Väisänen puolestaan luonnehtii oppikirjoilla olevan toisaalta vahva tiedollinen
vaikutus, mutta myös arvovaikutus lukijoina toimiviin opiskelijoihin. Niiden tehtäväksi
katsotaan ennen kaikkea se, että ne ovat tehokkaita viestinnän välineitä, joissa asiat on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi. Niiden sisältämän aineiston on oltava tieteellisesti
ajantasaista ja lisäksi sen pitäisi tukea oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Oppikirjat eivät saisi myöskään sisältää tarpeetonta materiaalia, joka voi
haitata oppimista. (Väisänen 2005, 3, 9.)
Hannus esittää tärkeän seikan liittyen oppikirjojen kaupallisuuden merkitykseen. Hänen
mukaansa niiden pedagogisesta perustehtävästään huolimatta, oppikirjan tekeminen on
monen tekijän kompromissi. Niiden laatiminen on Suomessa ja Ulkomailla on pääasiassa
liiketaloudellista kustannustoimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa koulujen käyttöön materiaaleja ja tietysti kustantamoille taloudellista voittoa. Näin ollen oppikirja ei ole puhtaasti
pedagogisin tavoittein ja ratkaisuin toteutettu oppimisen väline koulun tarpeisiin, vaan sillä
pyritään tekemään pedagogisten tavoitteiden ohella, usein niiden kustannuksella, myyvä
tuote. (Hannus 1996, 13-14.) Tämä näkökulma on hyvä huomioida oppikirjatutkimusta
tehtäessä ja huomioida ne seikat, jotka vaikuttavat kirjojen sisältöihin.
Koska tutkimukseni päähuomio keskittyy oppikirjojen kuvamateriaaliin, on syytä hieman
tarkastella, miten ja milloin kuvat ilmestyivät oppikirjoihin. Johan Amos Comenius (15921670) oli merkittävä uudistaja oppikirjojen saralla tuoden niihin kuvat mukaan. Hän vaikutti oppikirjojen sisältöihin 1600-luvun Ruotsissa, jolloin hän halusi kirjoihin mukaan
havainnollistavia piirroksia. Comenius katsoi, että aistien avulla ihminen kehittää älykkyyttään ja etenkin näköaistilla oli oppimiselle keskeinen merkitys. Hänen uuden ideansa
myötä oppikirjat alkoivat sisältää enemmän kuvitusta. (Lappalainen 1992, 103-110.) Orbis
sensualium pictus vuodelta 1658 on siis ensimmäinen kuvitettu oppikirja. Kuvitetun oppikirjan historia onkin varsin pitkä, eikä ole ihme, että kuvat ovat nykyään olennainen osa
oppikirjaa. Hannuksen mukaan kuvien itseoikeutettua asemaa on perusteltu esimerkiksi
ilmaisuilla, ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” tai ”kuvien avulla on helppo oppia”.
Tämän päivän oppikirjat ovatkin runsaasti ja kalliisti kuvitettuja. (Hannus 1996, 251.)
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Vaikka oppikirjoilla on ollut kiistaton asema opetuksessa, voidaan niiden nähdä olevan
2010-luvulla jonkinlaisessa murroksessa. Esimerkiksi Pirjo Karvonen totesi jo 1990-luvun
puolivälissä ilmestyneessä väitöskirjassaan Oppikirjateksti toimintana esinemäisen oppikirjan korvautuvan vähitellen muilla välineillä ja materiaaleilla. Hän jatkaa kirjoittamalla,
että suurta roolia esittävät tietotekniset uudistukset, jotka haastavat ja korvaavat perinteisen
oppikirjan ja oppimateriaalin. (Karvonen 1995, 11.) Hänen visionsa on ainakin osittain
toteutunut, vaikka oppikirjat ovat säilyttäneet asemansa. Uudistukset koskevat myös olennaisesti kirjojen sisältöä ja ulkoasua. Katsottaessa esimerkiksi 2000-luvun historian oppikirjoja, voidaan helposti nähdä niiden sisältävän valtavan paljon erilaista kuvamateriaalia
tekstimäärän selvästi vähentyessä. Tämä taas on oman tutkimukseni kannalta olennaisin
asia ja huomio. Oppikirjoilta ja muulta oppimateriaalilta odotetaan yleensä paljon ja niihin
kohdistuu erilaisia toiveita. Niiden tulisi vaalia yhteiskunnan arvoja, perinteitä sekä toisaalta niiden oppimateriaalin pitäisi olla moderneja ja pystyä uudistumaan. Oppikirjojen pitäisi
sisältää riittävästi faktaa ja herättää samalla tunteita oppilaissa. Ne eivät saisi sisältää vanhentunutta tietoa mutta samalla oppikirjojen odotetaan kestävän opetuskäytössä useita vuosia. (Heinonen 2005, 31.) Näin ollen oppikirjoilta ja muulta oppimateriaalilta odotetaankin
varsin paljon.

Oppikirjatutkimus
Entä millainen on oppikirjatutkimuksen kenttä? Maailmankuvaa historian oppikirjoista
tutkinut Marjatta Hietalan mukaan oppikirjat ovat tulleet tieteellisen tutkimuksen kohteeksi
vasta 1970-luvulta lähtien, jolloin tiedemiehet ja ammattididaktikot hyväksyivät tieteellisen oppikirja-analyysiin omaksi tutkimusalueekseen. Hietala toteaa, että oppikirjat saivat
kilpailla varsin pitkään asemastaan muun tiedonvälitysaineiston rinnalla. Hänen mukaansa
oppikirjatutkimus voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin. Niissä on esimerkiksi tarkasteltu
yksittäistä kirjaa tai kirjaryhmiä tai toisekseen oppikirjoista on tehty alueellista tai ajallista
vertailua. Siinä huomio on keskittynyt eri kulttuuripiireihin tai poliittisiin ryhmittymiin.
(Hietala 1982, 8-9.)
Myös Jaakko Väisänen jatkaa Hietalan esittämällä linjalla, toteamalla, että oppikirjatutkimuksessa on nähtävissä kolme lähestymistapaa. Hänen mukaansa oppikirjoista on ensinnäkin tutkittu sanoja, virkkeiden kokonaismäärää ja tekstin luettavuutta sekä ymmärrettävyyttä. Toiseksi tutkimuksissa on selvitetty erilaisten oppimisstrategioiden ja metakognition
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yhteyttä oppimiseen. Eli huomio on keskittynyt siihen, mitä keinoja oppikirjojen tekstien
erilaiset kielellistämisen keinot tarjoavat yksilön oppimiselle. Kolmantena suuntauksena
voidaan Väisäsen mukaan nähdä oppikirjatekstien asiasisältöjen analysointi. Suomessa
oppikirjatutkimusta on tehty enenevässä määrin viimevuosina, mutta tutkimus on keskittynyt enemmän kirjojen teksteihin, ei niinkään niiden sisältämiin kuviin. (Väisänen 2005, 23.) Mikkilä & Olkinuora toteavat, että vaikka nykyaikaista oppimateriaalia on vaikea kuvitella ilman kuvia, on kuvituksen tutkimus laiminlyöty alue, etenkin oppimispsykologian
alalla. (Mikkilä & Olkinuora 1993, 60.)
Vaikka oppikirjatutkimusta on siis tehty Suomessa jo varsin paljon, historian oppikirjoja ja
muuta opetusmateriaalia on kuitenkin tutkittu hyvin niukasti. Arja Vitja toteaa Historian
didaktiikka tutkimusalueena Suomessa julkaistussa artikkelissa, että tutkimukset ovat perustuneet suhteellisen rajattuun oppikirja-aineistoon tai tietyn teeman muuntumiseen. Oppikirjatutkimuksissa on yleensä sovellettu useita eri lähestymistapoja ja suurelta osin tutkimusta on tehty pro gradu – tasoisissa historian ja kasvatustieteen tutkielmissa. Niissä taas
on verrattu jonkin tietyn teeman käsittelytapaa eri vuosikymmeninä ilmestyneissä tai eri
opetussuunnitelmien mukaisissa oppikirjoissa. (Vitja 2012, 163.) Vitjan mukaan historian
oppikirjat tarjoavat joka tapauksessa tutkimuksellisesti monipuolisen aineiston, jota on
mahdollista tarkastella hyvin monesta näkökulmasta sekä monin menetelmin. Huomion
kohteena voikin olla muun muassa pedagogiset piirteet, kuten esimerkiksi tekstin laatu,
luettavuus tai sisällön valinta ja ideologiset piiloviestit. Historian oppikirjoja tutkittaessa
on myös syytä huomioida, että ne ovat aina sidoksissa yhteiskuntaan, jossa niitä käytetään.
Silloin ne voidaan nähdä symbolisen vallankäytön välineiksi. (Vitja 2012, 163-164.)
Kuten Vitja totesi, oppikirjatutkimusta on tehty runsaasti pro gradu – tasolla. Omaa aihettani lähellä ovat esimerkiksi Silja Nurkkalan Me ja muut peruskoulun horisonttihistoriankirjasarjassa, jälkikoloniaalinen, lingvistinen ja kuva-analyyttinen tutkimus sekä
Veli-Pekka Nykäsen Maailmankuva-analyysi ulkoeurooppalaisista maanosista suomalaisissa peruskoulun historian oppikirjoissa. Varsinkin Nurkkalan työn kuva-analyysin osaa
olen voinut käyttää mallina ja apuna omassa työssäni, sillä se on metodeiltaan hyvin samankaltainen kuin omassa tutkielmassani käyttämäni. Nykäsen työssä on puolestaan käsitelty ihmiskuvan ja maailmankuvan välistä suhdetta ja niiden näkymistä historian oppikirjoissa. Se taas tarjosi esimerkkejä siitä, miten ihmiskuvaa voidaan tutkia oppikirjoista.
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Väitöskirjatasoisista tutkimuksista työssäni olen hyödyntänyt lähinnä Matti Hannuksen
Oppikirjan kuvitus, koriste vai ymmärtämisen apu ja Jaakko Väisäsen Murros oppikirjojen
teksteissä vai niiden taustalla? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin. Molemmat tarjoavat hyvin taustoitusta omalle tutkimukselleni, sillä ne
käsittelevät oppikirjan määritelmää sekä kertovat, miten ja millaista oppikirjatutkimusta
Suomessa on tehty. Etenkin Hannuksen työ valottaa hyvin millainen merkitys oppikirjojen
kuvilla on ollut ja millaista niihin liittyvää tutkimusta on tehty.

2.3 Kuvan määritelmä ja kuvatutkimus
Koska työni tarkastelun kohteena ovat oppikirjojen sisältämät kuvat, on siten perusteltua
käyttää yhtenä metodina kuva-analyysia. Tähän metodiin sisältyy varsin laaja kirjo erilaisia
menetelmiä, miten kuvia on mahdollista tulkita. Tässä työssä keskityn kuitenkin kuvien
sisältöjen tulkintaan ja analysoimiseen, joten tutkimuksen ulkopuolelle jää esimerkiksi
kuvien värien ja muotojen tarkastelu.

Kuvan määritelmä
Merja Koskela toteaa artikkelissa Kuvallisen käänteen kielellisellä puolella – pitäisikö kuvan kiinnostaa kielentutkijaa, että kirjoitettua tekstiä on yleensä pidetty yksiselitteisempänä, arvokkaampana ja totuudellisempana kuin kuvaa. Kuva puolestaan on mielletty moniselitteiseksi, tulkinnanvaraiseksi ja jopa viihteelliseksi viestin välittämisen keinoksi. (Koskela 2005, 12.) Kuvatutkija Veijo Hietala luonnehtii teoksessa Kuvien todellisuus, johdatus
kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen kuvien olevan merkittäviä ihmiselle siinä, miten hän
jäsentää maailmaa ja todellisuutta. Hänen mukaansa unohdamme usein kuinka monet perusasiat, kuten esimerkiksi maailmankuvamme pohjautuvat juuri erilaisiin kuviin ja visuaalisiin viestimiin. Tiettyjä asioita on mahdollista esittää vain kuvan avulla. Hyvänä esimerkkinä hän toteaa, että käsityksemme maapallosta ja eri maiden sijainnista pohjautuu karttaan
ja karttapalloon. Ilman tällaisia apuvälineitä ymmärrysemme ja käsityksemme maailmasta
olisi hyvin toisenlainen. (Hietala 1993, 12.)
Miten kuvamateriaaliin on sitten suhtauduttu oppikirjojen kannalta? Mikkilä & Olkinuora
kirjoittavat Oppikirjoista oppimisen välineitä? artikkelissa, että kuvalla voi olla oppimises-
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sa samanaikaisesti hyvin erilaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi motivoida oppilasta tai auttaa
häntä tiedollisesti asian oppimisessa. Heidän mukaansa oppikirjakuvituksen keskeinen
haaste onkin se, millaista tiedollista toimintaa oppija joutuu suorittamaan katsellessaan
kuvaa. (Mikkilä & Olkinuora 1993, 60-61.) Kirjoissa käytetyillä kuvilla on aina jokin pedagoginen tarkoitus kirjan tekijöiden toimesta ja se, miten tämä toteutuu käytännössä, on
kuitenkin riippuvainen opettajasta ja opetustilanteesata. Hannuksen mukaan kuvallinen
viestintä ei saisi olla opetuksessa ja oppikirjassa itsetarkoitus, vaan sen tulisi liittyä luontevasti pedagogisiin tavoitteisiin ja tarkoituksiin (Hannus 1996, 33.). Entä, kuinka hyvin kirjojen kuvat onnistuvat niille asetetuissa tavoitteissaan? Hietala toteaa, että mitään yleisesti
hyväksyttyjä malleja ei kuvan tehokkuudelle ole keksitty, mutta useita olettamuksia on
kuitenkin esitetty (Hietala 1993, 10.). Näiden seikkojen valossa voidaan oppikirjojen kuvien tarjoavan erittäin mielenkiintoisen ja laajan tutkimusaineiston.
Kuvat ovat aina olleet osa ihmisen elämää. Outi Järvi esittää Kuvia konteksteissaan, kuvallisen ilmaisun perinteitä ja uusia ulottuvuuksia, että kuvilla voidaan katsoa olevan erilaisia
vakiintuneita tehtäviä ja käyttötarkoituksia, jotka ovat osin muuttuneet historian saatossa.
Toisaalta kuvien tulkitseminen ei ole aina kovin yksiselitteistä, koska kuvien maailma on
hyvin monitahoinen ja ylipäätään kuvan käsitteen tarkka määrittely on haasteellista. Kuva
voi olla esimerkiksi materiaalinen esine tai yhtä hyvin pelkkä mielikuva, muisto tai jopa
hallusinaatio. Niinpä ihmisen arkiympäristössä kuvien määrä on rajaton, minkä lisäksi
myös niiden tehtävät vaihtelevat. Ne voivat olla ohjaavia, tiedottavia, varoittavia tai viihdyttäviä (Järvi 2005, 16, 29). Voidaankin sanoa, että kuvilla ja niiden välittämillä viesteillä
on yhä hallitsevampi asema tänä päivänä. Kuva sisältää aina paljon enemmän kuin
osaamme sanallisesti ilmaista, ja ne myös herättävät usein mielikuvia, jotka eivät välttämättä käänny lainkaan sanoiksi (Kotkavirta 2009, 42, 50).
Kress ja van Leeuwen luonnehtivat kuvaa erilliseksi kokonaisuudeksi tekstistä. Heidän
mukaansa teksti ja kuva voivat käsitellä samoja asioita, mutta ne toimivat kuitenkin itsenäisesti. (Kress & van Leeuwen 2006, 1-2, 16.) Koskelan mukaan tästä on oltu myös toista
mieltä, sillä jotkut kuvatutkijat pitävät tekstiä olennaisena osana kuvaa, koska se on mukana kuvissa joko otsikkona, puhekuplana tai kuvatekstinä. Tekstiä ja kuvaa voidaan pitää
kuitenkin monella tavalla rinnasteisina. Koskela toteaakin, että samoin kuin tekstiä, myös
kuvaa luetaan. Tekstillä ja kuvalla on nähtävissä selvät erot ja niiden tutkimisen perinteet
poikkeavat toisistaan. (Koskela 2005, 12-15.) Myös tässä tutkielmassa kuviin liittyvät tekstit on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.
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Kuvatutkimus
Kuvat ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita juuri siitä syystä, etteivät ne välttämättä
avaudu katsojalleen koskaan täydellisesti ja kuvan tulkinta on myös aina subjektiivinen
kokemus. Järven mukaan saman kuvan voi kokea ja tulkita eri tavoin. (Järvi 2005, 16-17.)
Näin ollen myös oppikirjan sisältämillä kuvilla on mahdollista esittää vain rajallinen ja
usein konkreettinen tietosisältö. Myös Matti Hannus tuo tärkeän näkökulman esille, todeten, että joskus kuvilla on täysin toisenlainen vaikutus sen katsojaan, kuin oppikirjan tekijä
on alun perin ajatellut. Ne voivat aktivoida oppimisen kannalta jopa ristiriitaisia käsityksiä
opeteltavasta asiasta, mikä voidaan nähdä myös kirjojen kuvituksen liittyvänä haasteena.
Toisaalta ristiriitaiset kokemukset voivat olla tehokkaita oppimistilanteita, sillä kuvien aikaansaamat emootiot voivat auttaa uuden asian oppimisessa tai muistamisessa (Hannus
1996, 28).
Entä, mitä ovat kuvien kerronnalliset merkitykset? Esimerkiksi Harri Filppa kirjoittaa artikkelissaan Sarjakuvitettua tieteellistä tekstiä kuvallisuuden muodostavan visuaalisen
kulttuurin ytimen. Visuaalisuus on havaittavaa todellisuutta ja kulttuuri ihmisen toimintaa,
jossa havaitusta muodostetaan erilaisia merkityksiä. Merkitykset taas muodostuvat tulkinnoista, joita sanoista ja kuvista teemme. Kuvakerronta herättää erilaisia, usein voimakkaita
tunteita, mutta kuitenkin samalla kuvien merkityksestä voi jäädä puuttumaan sanojen erityisyys. Visualisoinnin keskeinen tehtävä on auttaa lukijaa tulkitsemaan lähetettyjä viestejä
ja siten helpottaa kokonaisuuden tulkitsemista (Filppa 2010, 137-138).
Oppikirjatutkimuksessa päähuomio on keskittynyt pääsääntöisesti tekstien analysointiin ja
kuvat ovat jääneet vähemmän tarkastelun kohteeksi. (Väisänen 2005, 2-3) Herääkin kysymys, mistä tämä johtuu, sillä nykyään koulujen oppikirjat sisältävät yhä enemmän kuvia
kuin koskaan aikaisemmin. Koska kuvia käytetään paljon, myös niiden tutkiminen on tärkeää. Joissakin oppikirjoissa on menty jo toiseen ääripäähän, joissa tekstiä on niukasti ja
erilaisia kuvia ehkä jopa liikaakin. Kirjat sisältävät niin piirroksia, valokuvia, karttoja, tilastoja kuin sarjakuviakin. Joka tapauksessa kuvia on tärkeä tutkia, sillä ne toimivat viestinnän välineenä siinä missä tekstikin.
Kuvatutkimuksessa on siis mahdollista tarkastella kuvia eri näkökulmista ja kiinnittää
huomiota siinä erilaisiin asioihin. Niitä tutkittaessa voidaan keskittyä esimerkiksi kuvien
sisältöön (ikonografinen analyysi), rakenteeseen (formalistinen analyysi) tai syntyviin tulkintoihin (subjektiivinen tulkinta). Altti Kuusamo tarkastelee teoksessaan Tyylistä tapaan,
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semotiikka, tyyli ja ikonografia erilaisia kuva-analyysin menetelmiä. Hänen mukaansa
ikonografian perinteisenä tehtävänä on ollut kuvien sisältömaailman analysointi, jonka
tarkoituksena on tunnistaa kuvien tapahtumat ja henkilöt kuvista. Lisäksi tämän menetelmän avulla voidaan selvittää, mitä kuvassa esiintyvät motiivit eli aiheet merkitsevät, millaisiin kertomuksiin tai vertauskuviin niillä viitataan ja mistä ne tulevat (Kuusamo 1996,
60-61).
Mielestäni ikonografinen kuvatutkimuksen suuntaus sopii hyvin omaan tutkimukseeni,
koska huomio on kirjojen kuvien sisällössä ja siinä, millaisia mielikuvia niistä muodostuu.
Näin ollen kuvien ulkoinen rakenne (formalistinen analyysi) jää työni ulkopuolelle. Kuvaanalyysin haasteena voidaan nähdä juuri se, että kuvista tehdyt analyysit ovat aina subjektiivisia tulkintoja. Eli kuvat eivät välttävättä avaudu katsojalleen täysin tai siten kuin niiden
laatija, tässä tapauksessa oppikirjan tekijä on niiden ajatellut tulkittavan. Kuvat voivat olla
monitulkintaisia ja arvoituksellisia. Minun onkin tärkeää tiedostaa nämä edellä mainitut
seikat ja että tekemäni tulkinnat kuvista voivat olla erilaisia jonkun toisen tekemänä.
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3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat
3.1 Tutkimuskysymykset
Selvitän työssäni, millaista tarinaa oppikirjojen kuvat rakentavat ihmiskunnan historiasta ja
millaisin keinoin se on tehty. Lisäksi tutkin, millainen on kuvien välittämä ihmiskuva, eli
miten ihminen esitetään kuvissa, millainen asema hänellä on suhteessa muihin ihmisiin ja
ympäristöön. Tarkastelun kohteena on myös se, muuttuuko tämä kuvien välittämä ihmiskuva katsottaessa oppikirjojen loppuosan kuvia. Nämä kaksi tutkimuskohdetta liittyy hyvin
olennaisesti toisiinsa, joten niiden tarkastelu rinnakkain on siten järkevää. Työni tavoitteena on selvittää, miten oppikirjoihin valitut kuvat onnistuvat rakentamaan kertomusta ihmisestä. Tutkin myös, löytyykö kuvista historian murroskohtia ja miten kuvat niitä esittävät.
Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat:

1. Muodostuuko oppikirjojen kuvista suuri edistyskertomus koko ihmiskuntaa koskien?
2. Millainen on oppikirjojen välittämä ihmiskuva?

3.2 Narratiivinen analyysi
Tutkimuksessani yhdistyy kaksi eri tutkimusmetodia, joiden avulla pyrin vastaamaan kattavasti asettamiini tutkimuskysymyksiini. Käytän siten sekä kuva-analyysia että narratiivista metodia. Narratiivisen metodin avulla tarkastelen millaisia narratiiveja, eli kertomuksia
oppikirjojen kuvat osaltaan rakentavat. Näitä kertomuksia analysoitaessa kiinnitän huomioita ennen kaikkea siihen, rakentavatko tutkimani kuvat suuren tarinan ja toisaalta millaisia
murroskohtia niissä on havaittavissa.
Narratiiviseen tutkimusmetodiin liittyy olennaisesti ajatus siitä, että olemme kiinnostuneita
erilaisista tarinoista ja kertomuksista. Marilyn Lichtman toteaa Qualitative Research in
education, a user's guide teoksessa, että meitä viehättävät erityisesti tavallisten ihmisten
kertomukset vastoinkäymisistä ja niiden voittamisesta. Narratiivinen metodi pyrkii esimer-
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kiksi selvittämään erilaisia tarinoita ihmisen elämästä. Sen avulla voidaan tutkia, kuinka
opettaja eläytyy helposti lapsen kokemukseen, jossa hänen perheolosuhteensa ovat vaikeat,
mutta lapsi jaksaa silti käydä päivittäin koulua. Lichtmanin mukaan, edelleen hämmästelemme ihmisiä, jotka taistelevat demokratian puolesta valtioissa, joita hallitaan totalitäärisesti. Tällaiset tarinat eivät vielä kuitenkaan ole itsessään tutkimusta, vaan niiden tutkiminen edellyttää tutkijan tekemää analyysiä niistä sekä jonkin tarkoituksen antamista kerrotulle tarinalle. (Lichtman 2013, 95)
Narratiivisen tutkimuksen juuret ovat kirjallisuudessa, historian tutkimuksessa, antropologiassa, sosiologissa sekä kasvatustieteissä. Sen lähestymistapaa ja metodia on kuitenkin
käytetty verrattain laajasti ja hyödynnetty eri tieteenalojen piirissä. Syy tähän löytyy siitä,
että narratiivinen metodi tarjoaa useita eri käyttömahdollisuuksia ja sen lähestymistavat
sopivat hyvin useiden aiheiden tutkimukseen. Käsitteellä narratiivi viitataan yleensä tekstiin, keskusteluun tai yksilön kertomuksiin, kuten esimerkiksi elämänkertaan. Tutkimuksessa on mahdollista keskittyä johonkin tiettyyn kontekstiin, kuten opettajiin tai koululuokan lapsiin tai jonkin organisaation sisällä tapahtuneisiin muutoksiin. Narratiivinen menetelmä sopii juuri parhaiten tarkoin kuvattuihin tarinoiden ja elämänkertomusten tutkimiseen. Ennen kuin narratiivinen metodi valitaan tutkimuksen analyysimenetelmäksi, on kuitenkin selvitettävä sopivatko tutkimusongelmat tai kysymykset ylipäätään narratiiviseen
tutkimuksen piiriin (Creswell 2007, 53-57). Narratiivista metodia käytetään siis paljon erilaisten haastattelututkimusten yhteydessä, mutta koska sen menetelmiä on mahdollista soveltaa usealla eri tavalla, sopii se hyvin myös oman tutkimukseni metodiksi, sillä oppikirjat
sisältävät tarinoita ihmisen elämästä.
Narratiivisen metodin yksi keskeinen ajatus on, että tulkitsemme usein maailmaa kertomuksena ja ymmärrämme itsemme erilaisten kertomusten avulla sekä rakennamme identiteettimme tarinoiden kautta. Tieto maailmasta, aivan kuten jokaisen ihmisen käsitys omasta itsestään, on kertomus, joka rakentuu ja muuttaa muotoaan yhä uudelleen (Heikkinen
2001, 118-119). Niinpä narratiivisen analyysin mukaisesti historian oppikirjojen sisältö,
niin tekstit kuin kuvatkin voidaan nähdä kertomuksina. (Heikkinen 2001, 129-130) Huomio voi kohdistua esimerkiksi jonkin tapahtuman sisältöön, ketkä osallistuivat tapahtumaan tai mitä tapahtui. Toisaalta huomioi voi keskittyä myös kertomuksen muotoon, kuten
juonen rakenteeseen tai tarinassa käytettävään sanastoon. Kertomukset voidaan määritellä
lajityypin mukaan. Yleisimmin esiintyvät kulttuuriset kertomukset voidaan tyypitellä sankaritarinaksi, tragediaksi, komediaksi ja ironiaksi. Lisäksi voidaan erottaa toisistaan edis-
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tymistarinat, stabiilit tarinat ja taantuvat tarinat. (Tolska 2002, 135-136, 138-139.) Tässä
työssä huomio on juuri tämänkaltaisissa narratiiveissa, sillä tarkastelen, onko oppikirjojen
kuvista löydettävissä tragedioita, sankaritarinoita, komedioita tai edistyskertomuksia.
Kirjojen teksteistä ja erityisesti oppikirjojen kuvista onkin mahdollista tutkia tapahtumien
sisältöjä, ketkä osallistuivat ja miksi he osallistuivat tapahtumien kulkuun. Työssäni huomio kiinnittyy siihen, miten ja millaista tarinaa ja ennen kaikkea edistyskertomusta kuvat
rakentavat tietyistä historian ajanjaksoista, sekä millainen kokonaisuus kuvista muodostuu.
Mielestäni nämä kaksi tutkimusmetodia voidaan yhdistää omassa tutkimuksessani, sillä ne
tukevat hyvin toisiaan sekä auttavat analyysin tekemisessä. Tutkielmassani yhdistyy näiden
kahden edelle kuvatun metodin menetelmät siten, että analysoin, miten juuri oppikirjojen
kuvat ja niissä esiintyvät ihmiset tai historialliset tapahtumat rakentavat tietynlaista kertomusta.

3.3 Tutkimusprosessi ja tutkimuksen luotettavuus
Aloitin tutkimussuunnitelman tekemisen tammikuussa 2015. Aiheen valinta oli varsin selvä asia, koska olin jo aikaisemmin tehnyt pro gradu – tutkielman lukion historian oppikirjoista historiatieteissä. Halusin tavallaan jatkaa vastaavan aihepiirin parissa, sillä aihe ja
metodit olivat jo ennestään tuttuja. Tässä työssä päätin kuitenkin keskittyä pelkästään oppikirjojen kuviin ja niiden tulkitsemiseen, koska edellisessä tutkimuksessani tutkin kirjojen
tekstejä ja vain pientä osaa niiden sisältämistä kuvista. Ihmiskuvan ja suuren kertomuksen
selvittäminen oppikirjoista oli kiinnostanut minua jo pidempään ja ne tuntuivat todella
mielenkiintoisilta asioilta selvittää.
Ennen kuvien analysointia tein Excel-ohjelmalla taulukon, johon liitin oppikirjan kuvan,
kirjoitin tutkimuskysymykset, kuvalle asetetut kysymykset ja lisäksi analyysiosan. Taulukko auttaa hahmottamaan, mitä kuvasta tutkitaan molempia tutkimusmetodeja käyttäen sekä
millaisia vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin saadaan. Tekemäni Excel-taulukko
ja siihen asetetut tutkimuskysymykset antavat hyvin selkeän tavan analysoida kuvia. Mielestäni kuvan sisältöanalyysin kautta on mahdollista selvittää varsin tarkasti kuvan tapahtumat ja miten siinä esitetyt ihmiset rakentavat ihmiskuvaa ja sitä kautta tietynlaista kertomusta ihmiskunnan historiasta.
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Kävin aluksi molemmat oppikirjat läpi ja valitsin sieltä kaikki sellaiset kuvat, jotka esittävät ihmistä. Rajasin siten tutkielmastani pois sellaiset kuvat, jotka esittivät tilastoja, karttoja, esineitä ja sarjakuvia. Vaikka oppikirjojen sarjakuvat esittävät ihmisiä, jätin ne työni
ulkopuolelle, sillä sarjakuvien analysoiminen olisi vaatinut muita tutkimusmetodeja. Skannasin kaikki valitsemani kuvat ja liitin ne osaksi Excel-taulukkoa (Liite 1). Tämän jälkeen
oli helpompaa jatkaa kuvien analysoimista sen sijaan, että ne olisivat olleet erillään taulukosta. Kun olin tarkastellut ja analysoinut kaikki kuvat, valitsin niistä keskeisimmät, jotka
edustivat parhaiten tutkimusaineistoani ja joiden pohjalta esitin tutkimustuloksia. Selitin
näiden keskeisten kuvien ohessa myös muuta tutkimaani aineistoa liittäen kuvat laajempaan kokonaisuuteen. Samalla aloitin tutkimukseni varsinaisen kirjoitusprosessin. Tutkimukseni tarkentui vähitellen loppua kohden ja työni viimeisessä osassa, pohdinnassa, esitin
laajemman analyysin tutkimustulosten pohjalta.
Tarkastelun ulkopuolelle jää historiallisen tiedon tutkiminen, joten en kiinnitä huomiota
siihen, miksi kuvat esittävät jotakin tiettyä historiallista tapahtumaa tai ilmiötä. En arvioi
kuinka oikeaa tai väärää historiatieteellistä tietoa oppikirjojen kuvat edustavat, sillä niiden
tarkasteleminen kuuluu enemmänkin historiatieteisiin. Tässä työssä keskityn tekemään
kuvatutkimusta analysoiden oppikirjojen kuvamateriaalia. Analysoin ennen kaikkea mitä
kirjojen kuvat sellaisenaan kertovat. Lisäksi pyrin vastaamaan kysymykseen, millaista mielikuvaa ja tunteita analysoimani kuvat mahdollisesti sen katsojassa herättävät. Lähdekriittisyys on yksi olennaisempia asioita historiatieteellistä tutkimusta tehdessä, mutta tässä työssä ei arvioida kirjojen tietojen totuudenmukaisuutta tai etsitä vastauksia miksikysymyksiin. Huomio on minun tekemissäni kuvatulkinnoista kuva- ja narratiivisen analyysin menetelmin, joten lähdekriittisyyttä ei sellaisenaan sovelleta tässä tutkielmassa.
Tutkimukseni luotettavuuden osalta narratiivista menetelmää käytettäessä on hyvä huomioida muutamia asioita, jotka auttavat kertomusten analysoimisessa. Lichtmanin mukaan
tutkija joutuu aina miettimään, kuinka paljon tutkimusaineistoa kannattaa kerätä. Ovatko
kaikki kerrotut tarinat ja kertomukset syytä huomioida vai voiko osan jättää pois. Varsinkin alkuvaiheessa on vaikea karsia aineistoa ja yleensä tutkija huomaa vasta sen läpikäynnin jälkeen, mitkä ovat tarpeellista ja mitkä taas tarpeetonta aineistoa. Tutkijan on hyvä
myös muistaa, että hän aina uudelleen tulkitsee tutkittavaa kertomusta. (Lichtman 2013,
96.) Kiviniemen mukaan tutkimuksen luotettavuus toteutuu parhaiten, kun tutkija kirjoittaa
avoimesti tutkimuksensa prosessin vaiheet ja perustelee tehdyt ratkaisut. Tutkimuksen edetessä myös tutkijan näkemys ja tulkinta kehittyvät ja siksi on tärkeää tiedostaa minkälaista
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vaihtelua tutkimusprosessin myötä tutkijassa ja tutkittavassa ilmiössä tapahtuu. (Kiviniemi
2001, 79-80.) Tutkielmani luotettavuuteen liittyen, minun on tiedostettava nämä edellä
esitetyt seikat sekä lisäksi se, että kuvan tulkinta on aina riippuvainen katsojasta. Työni
luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä parantaa se, että käyttämäni aineisto on helposti saatavilla
ja siten kuka tahansa tutkielmastani kiinnostunut voi perehtyä tarkemmin tutkimusprosessiin ja tekemiini tulkintoihin kuvista.

3.4 Tutkimusaineisto ja sen analysointi
Tutkielmani päälähteet ovat Otavan julkaisemat alakoulun historian oppikirjat Historian
tuulet 1 ja 2 vuosilta 2003–2004. Ajallisesti katsottuna oppikirjat käsittävät maailmanhistorian tapahtumat aina esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen asti. Suomen historian osalta kirjat noudattavat samaa ajallista käsittelytapaa, joka alkaa Suomen esihistoriasta päättyen Ruotsin vallan ajan loppuun. Alakoulun historian oppikirjat käsittävät siten
verrattain laajan ajanjakson ihmiskunnan historiasta, joten suuren kehityskertomuksen etsimen niistä on mielekästä tutkimusta. Ne on laadittu vuonna 2004 julkaistun opetussuunnitelman perusteita silmällä pitäen, joten oppikirjojen tulisi käsitellä opetussuunnitelmassa
esitettyjä sisältöjä historian oppiaineen osalta. Tässä työssä en kuitenkaan tutki opetussuunnitelmia tai vertaile niitä keskenään ja tarkastele vastaavatko oppikirjat opetussuunnitelmien sisältöä.

Kyllijoki V, Lehtonen O, Ouakrim-Soivio N, Rinta-aho H, Uljas M 2003. Historian tuulet
1. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Kyllijoki V, Lehtonen O, Ouakrim-Soivio N, Uljas M Uronen A 2004. Historian tuulet 2.
Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Koska en vertaile oppikirjoissa tapahtuneita muutoksia uudempien julkaistujen painosten
välillä, on siten perusteltua tarkastella vain näitä kahta kirjaa, jotka julkaistiin vuoden 2004
opetussuunnitelmaa ajatellen. Valitsin Otavan oppikirjat, koska ne ovat yksi suurista kirjakustantamoista ja sen kirjoja käytetään laajalti. Päädyin käyttämään vain yhden kirjakus-
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tantamon kirjasarjaa myös siitä syystä, että kuvamateriaalia on uusissa kirjoissa todella
paljon, joten useampien kustantamoiden kirjojen tarkastelu olisi ollut ajallisesti todella
haastavaa. Lisäksi kuvien vertailu vanhempien ja uusimpien painosten välillä ei olisi ollut
mielekästä suuren aineistonsa vuoksi. Historian tuulet 1-2 sisältämät kuvamateriaalit käsittävät niin piirroskuvia, karttoja, maalauksia, valokuvia, sarjakuvia kuin esineitä esittäviä
kuvia. Yhteensä kuvia on 386 (Osa 1, 192 kuvaa ja osa 2, 194 kuvaa), joista 160 esittää
ihmistä jollakin tavalla. Tästä johtuen täytyi kuvien määrää rajata, sillä kaikkia kuvia ei
ollut mahdollista analysoida tässä työssä. Kuten jo aiemmin totesin, työni ulkopuolelle
jäivät kaikki sellaiset kuvat, jotka eivät esitä ihmistä. Joka tapauksessa näin laajan kuvamateriaalin analysoiminen tarjoaa erittäin mielenkiintoisen ja hedelmällisen tutkimusaineiston. Käsittelin tutkimuksessani kuvia siinä järjestyksessä kun ne oppikirjoissa esitetään,
joten työni rakenteeksi tuli kronologinen käsittelytapa. Tosin oppikirjoissa muutamat historian tapahtumat ovat käsitelty teemoittain ja kronologinen esitystapa ei niissä siten toteudu.
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4 Tutkimustulokset
Analysoin yhteensä 160 kuvaa Historian tuulet 1-2 oppikirjoista. Koska kaikkia kuvista
tekemiäni analysointeja ei ole mielekästä käydä läpi tässä luvussa, valitsin kuvat, jotka
kertovat keskeisimmät tutkimustulokset ja vastaavat siten tutkimuskysymyksiini. Yhteensä
näitä kuvia on esillä siten 57. Esille nostamani kuvat esittävät niitä keskeisiä ihmisen edistyskertomuksen vaiheita eri osa-alueilla, kuten tekniikan, kulttuurin, talouden, yhteiskunnan ja tieteen saralla. Ihmiskuvan osalta valitsin sellaiset kuvat, jotka kuvaavat aina tietyn
aikakauden käsitystä ihmisestä. Osa näistä esille nostamistani kuvista rakentaa sekä edistyskertomusta että ihmiskuvaa ja olen tuonut sen myös esille analyysissä. Näin sekä edistyskertomuksen että ihmiskuvan keskeiset vaiheet ja muutokset niissä ovat havaittavissa.
Analysoin aineistostani seuraavia asioita: keitä kuvassa on, mitä siinä tapahtuu, mikä on
kuvan kertomus ja millaisia tunteita kuva herättää. Ihmiskuvan osalta olen kiinnittänyt
huomiota seuraaviin asioihin: Mitä ne kertovat ihmisen perusolemuksesta ja ominaisuuksista, millaisia ihmisiä ovat ja mitä mahdollisuuksia ihmisellä on. Sekä lisäksi,
mikä asema ihmisellä on toisiin ja häntä ympäröivään maailmaan.

4.1 Ihmislajin kehitys eläimestä ihmiseksi
Ihmisen kehitystä apinasta nykyihmiseksi kuvataan oppikirjojen kuvissa vaiheittain. Ihmisen kehitystä käsitellään kuvien kautta siten, että aluksi esitetään kuva, jossa kuvataan,
mitä maapallolla oli ennen nykyihmistä. Tulkitsen sen rakentavan käsitystä ihmisen kehityksestä, joka alkaa apinasta ja kehittyy nykyihmiseksi. Piirros nuoresta naisesta edustaa
kehittynyttä ihmistä, joka käyttää vaatteita ja erilaisia tavaroita. Tällainen tapa esittää maapallon ja ihmisen kehitystä rakentaa kuvaa ihmisestä, joka kykenee hyödyntämään ympäristöä ja käyttämään sitä omien tarpeidensa hyväksi. Ihminen on ikään kuin maailman valtias, sillä kykyjensä avulla hän voi ottaa hallintaansa maapallolla elävät eläimet sekä luonnon.
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Kuva 1. Ihmisen kehityskaari (Historian tuulet 1, 8-9.)

Kuva Lucy-apinasta esittää ihmisapinaa, joka oppi kävelemään ja osasi käyttää käsiä muun
muassa hedelmien keräämiseen puusta. Siitä välittyy mielikuva viattomasta olennosta, joka
oli ihmisen kaukainen esi-isä Afrikan savanneilla. Siinä voidaan nähdä viittaus Edenin
puutarhaan, jossa yksinkertainen, onnellinen ja luonnon kanssa sopusoinnussa oleva ihmisapina elää. Kuva saa pohtimaan ihmislajin kaukaista menneisyyttä ja miten ihminen on
kehittynyt apinasta nykyihmiseksi. Kuva voi herättää myös ristiriitaisia tunteita oppilaassa,
jos hänelle ei ole selvää, että ihminen polveutuu apinasta.
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Kuva 2. Lucy-apina (Historian tuulet 1, 20.)

Seuraavassa kuvassa kuvataan joukko ihmisapinoita nuotion äärellä Afrikan savannilla.
Osa istuu maassa toisten elehtiessä nuotion vierellä. Toisella miespuolisella ihmisapinalla
on kädessään saalis sekä aseenaan keihäs. Ryhmän vanhin istuu muista hieman poispäin
vetäytyneenä miettien jotain. Hän ei myöskään reagoi tuotuun saaliiseen. Ihmisapinat elehtivät voitonriemuisesti saalistetusta ruoasta. Kuvan kertomuksena voidaan nähdä se, että
nuotion äärelle kokoontuneilla ihmisapinoilla näyttää olevan kaikilla jokin tietty rooli ryhmän keskuudessa. Yksi tuo saaliin, osa hoitaa poikuetta, yksi on selvästi ryhmän vanhin,
joka on vetäytynyt muista kauemmaksi. Ihmisapinoiden eleet viittaavat siihen, että he
kommunikoivat erilaisten eleiden avulla, mikä taas kertoo puhetaidon kehittymättömyydestä.
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Kuva 3. Ihmisapinat nuotion äärellä (Historian tuulet 1, 21.)

Nämä kolme oppikirjan kuvaa antavat paljon tietoa ihmislajin varhaisesta kehittymisestä
kaukaisessa historiassa. Ensimmäinen kuva rakentaa käsitystä siitä, mitä aikojen alussa oli
miten elämä maapallolla oli saanut alkunsa. Se on ikään kuin kuvaus vaihe vaiheelta, mitä
eläinlajeja oli ennen kuin nykyihminen käveli maapallolla. Kuvassa 1 ihminen kuvataan
kehityksen huipennukseksi. Kahdessa muussa kuvaukset ihmisapinoista esittävät merkittävää kehitystä, sillä ensin ihmisapinat oppivat nousemaan kahdelle jalalle ja kävelemään.
Seuraavaksi taas kuvataan ihmisen toimimista ryhmässä, mikä edellytti kommunikointimenetelmiä, joskin vielä hyvin alkeellisia sellaisia. Samalla he oppivat myös tulentekotaidon, ruoan kypsentämisen sekä hyödyntämään muutoinkin ympäristöä edukseen. Kuvat
varhaisesta ihmiskunnan edistyksestä saavat pohtimaan katsojassa kysymyksiä ihmisen
alkuperästä ja siitä, ovatko ihmiset näyttäneet kauan sitten tältä tai käyttäytyneet kuvissa
esitetyllä tavalla. Ne rakentavat siten kuvaa ihmisen varhaisesta edistysaskelista, joita ihminen otti lajin kehityksessä.

4.2 Ihminen oppii viljelemään maata
Historian tuulet osassa I käsitellään tekniikan varhaisia ja ihmiskunnan kannalta erittäin
olennaisia keksintöjä. Viljan viljelyn merkitys korostuu kahdessa kuvassa ja ne rakentavat
kuvaa tärkeistä keksinnöistä. Kuvassa 4 naiset työskentelevät pellolla kylväen siemeniä ja
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lapset leikkivät iloisen oloisina naisten vierellä. Molemmilla naisilla on pieni lapsi kantorepussaan eikä se näytä haittaavan heidän työskentelyään. Piirroskuvan voi tulkita kertovan
ihmisen asettumisesta paikoilleen maanviljelyn seurauksena, mitä tukee myös taustalla
näkyvät asumukset. Ne näyttävät lisäksi sellaisilta, että ihmiset asuvat niissä ympärivuoden. Kuvan ihmiset esiintyvät huolettoman ja iloisen oloisina, mikä herättää katsojassa
ihailua sekä mielenkiintoa heidän elintapojaan kohtaan. Heidän elämänsä näyttää jopa huolettomalta, mikä saa ehkä katsojan pohtimaan oliko elämä kaukaisessa menneisyydessä
helppoa ja onnellisempaa kuin nykyaikana. Menneisyyden ihminen näyttää luonnonläheiseltä, joka käytti luontoa hyödykseen, mutta ei pilannut tai saastuttanut sitä toimillaan.

Kuva 4. Ihminen keksii viljan viljelyn (Historian tuulet 1, 30.)

Ihmisen viljelytekniikan kehittymistä kuvataan myös härkien ja auran käytön kautta. Piirroskuvassa 5 miehet kyntävät peltoa härkien avulla ja osa heistä kylvää peltoon siemeniä.
Tilanne kertoo maanviljelyksen kehityksestä sekä uusien työvälineiden, kyntöauran ja härkien hyödyntämisestä. Maanviljelyn keksiminen ja paikalleen asettuminen muutti merkittävästi ihmisen elämää. Tulkitsen tämän kuvaavan edistystä maanviljelyksessä ja sitä kautta merkittävää tapahtumaa ihmiskunnan historiassa. Ihmiset hyödyntävät ympäristöään ja
eläimiä tullakseen toimeen. Samalla niiden taitojen oppiminen antoi ihmiselle mahdollisuuden kehittyä valtavasti. Nämä seikat myös muuttivat ihmisen elämää suuresti, sillä vähitellen metsästäjäkeräilijäyhteisöistä siirryttiin paikallaan pysyviin yhteisöihin.
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Kuva 5. Peltoviljelyn uusi tekniikka (Historian tuulet 1, 34.)

Maanviljelyä esittävät kuvat saavat pohtimaan miehen ja naisen roolia yhteisössä. Naiset
osallistuvat maanviljelyyn ja hoitavat samalla lapsia. Se rakentaa kuvaa siitä, että naisella
oli paljon tehtäviä hoidettavanaan. Toisessa kuvassa miehet osallistuvat pellon viljelyyn ja
tekevät fyysisesti raskaamman viljelyvaiheen, sillä he auraavat vaon käsin ja härkiä hyödyntäen. Kuvien tapahtumat luovat ainakin osin sellaisen mielikuvan varhaisesta yhteisöstä, jossa naisilla oli paljon tehtäviä ja he tekivät työtä yhteisönsä eteen.
Suomen varhaista asuttamista ja teknillistä kehitystä esitetään vasta Historian tuulet I kirjan loppuosassa, erillään kaksoisvirran maassa syntyneestä maanviljelyksestä. Samassa
teemassa käsitellään lisäksi suomalaista muinaiskulttuuria. Kuva 6 kertoo, miten varhaiset
Nykyisen Suomen alueella eläneet ihmiset pukeutuivat ja millaisia varusteista he käyttivät.
Näistä asioista voidaan kuvan tulkita viittaavan Suomen kivikauteen, jolloin esimerkiksi
tulen tekeminen tehtiin alkeellisesti hangaten puuta kiveen. Piirroskuvan tilanteessa näkyy
suomalaisia muinaiskulttuurin ihmisiä, kota, vene, vettä, metsää sekä nuotio. Ihmiset ovat
kerääntyneet kodan eteen tehdylle nuotille tekemään ruokaa. Taustalla rannalla näkyy muita ihmisiä. Kuvaus Suomen kivikaudesta herättää katsojassa kiinnostusta ja mielenkiintoa
varhaista suomalaista kulttuuria kohtaan, sekä lisäksi se saa pohtimaan, miten ihminen
silloin eli. Piirroskuva rakentaa käsitystä varhaisten yhteisöjen kehityksestä ja heidän kekseliäisyydestään. Ihmiskuvan osalta siitä rakentuu mielikuva ihmisestä, joka toimi yhteisössä muiden kanssa tullakseen paremmin toimeen luonnossa.
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Kuva 6. Suomen asuttaminen ja suomalainen pronssikausi (Historian tuulet 1, 126-127.)

Kuvassa 7 esitetään puolestaan Suomessa pronssikaudella syntynyttä peltoviljelyä. Piirroskuvassa mies kaataa puita kirveellä toisen polttaessa kaadetulta alueelta maata. Tämä viittaa kaskiviljelytekniikkaan. Mies kyntää härän avulla peltoa ja nainen tulee hänen perässään kylväen siemeniä peltoon. Kolmas henkilö leikkaa sirpillä viljaa irti pellosta. Ensin
metsä hakattiin ja alue poltettiin, sitten se aurattiin ja kylvettiin viljasiemeniä. Herättää
ajatuksia varhaisesta viljelyksestä Suomessa sekä, mitä haasteita ihmiset kohtasivat sen
osalta. Kuva saa pohtimaan myös kylvössä käytettyjä työvälineitä, miten ja mistä ne olivat
tehty. Tapahtumat kertovat viljelyn olleen tärkeä asia elämisen kannalta ja se että vaikutti
ihmisten selviytymiseen. Ihmiset kuvataan ahkeriksi työntekijöiksi, jotka tekivät yhteistyötä keskenään. Myös Suomen osalta miehet ja naiset kuvataan tasaveroisiksi, sillä molemmat tekivät fyysistä työtä saadakseen elantonsa.
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Kuva 7. Pronssikautista peltoviljelyä Suomessa (Historian tuulet 1, 138.)

Kuva 8 esittää suomalaista tietäjää, jota ympäröi susi, hirvi, pöllö ja käärme. Eläinten kuvat viittaavat niiden olleen osa muinaisuskoa ja joilla oli mahdollisesti tärkeä merkitys sille. Piirroskuvan tietäjän ulkonäkö ja kasvojen ilme luo mielikuvan ehkä jopa pelottavasta
ihmisestä, jolla oli taikavoimia hallussaan. Kuvan voi tulkita kertovan myös siitä, että varhaisessa suomalaisessa heimo- tai kylä yhteisössä oli tietäjiä, jotka vastasivat uskonnon
harjoittamisesta. Siinä voidaan nähdä lisäksi viittaus ihmisen abstraktin ajatuskyvyn ja
uskonnon kehittymiseen sekä siihen, että tietäjillä oli merkittävä asema yhteisössään. Kuva
rakentaa ihmiskuvaa, jonka mukaan uskonto ja taikausko olivat tärkeitä asioita suomalaisessa muinaiskulttuurissa.
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Kuva 8. Suomalainen tietäjä ja muinaisusko (Historian tuulet 1, 146.)

4.3 Kirjoitustaidon syntymisestä Rooman imperiumin tuhoon
Varhaista kulttuurissa tapahtunutta kehityskulkua rakennetaan esittämällä kuvia kirjoitustaidon syntymisestä, antiikin Kreikan jumalista ja filosofeista, olympialaisista sekä roomalaisesta kylpyläkulttuurin kehittymisestä. Uskonnon ja kaupunkikulttuurin kehitys heijastavat myös ihmisen maailmankuvan muuttumista kyseisellä aikakaudella. Samalla ne rakentavat kuvaa sen aikaisesta ihmiskäsityksestä ja siitä, mitkä asiat olivat silloin tärkeitä sen
ajan ihmisille. Antiikin Kreikan ja Rooman valtaa sekä niiden asemaa esitetään puolestaan
kuvissa, joissa näkyy hallitsijoita, sotilaita ja sotavankeja. Ne taas kuvastavat varsin selkeästi ihmisluonteen sotaisuutta ja hallitsijoiden valta-aseman merkitystä yhteiskunnassa.
Myös tavallisen ihmisen arkea esittäviä kuvia on useita niin Egyptin kuin Rooman osalta.
Kreikkalaista perhe-elämää ei sen sijaan käsitellä oppikirjojen kuvissa. Arkea ja perhettä
esittävät kuvat kertovat, millaista työtä sen aikainen ihminen teki elääkseen ja millainen
asema eri yhteiskuntaluokan jäsenillä oli. Egyptiläisten arjesta korostuu perheen merkitys,
joka muodostui isästä, äidistä ja lapsista. Rooman osalta esitetään lisäksi kuva, jossa tuodaan esille lasten arkea ja sen mukaan perheen isä oli ankara kurittaessaan lapsiaan. Nämä
kuvat rakentavat ihmiskäsitystä, jonka mukaan perhe oli tärkeä asia sen aikaisessa yhteiskunnassa sekä ajatusta siitä, että ihminen keksi uusia käsityötaitoja ja ammatteja selvitäk-
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seen elämässä. Toisaalta kuvaus esimerkiksi Rooman yhteiskuntaluokista luo käsityksen
tavallisen kansan ja orjien heikosta asemasta suhteessa yhteiskunnan eliittiin.
Hieroglyfi esittää miestä, naista, vesisadetta ja tuulta. Kuva kertoo muinaisesta kirjoitustaidosta, joka taas viittaa ihmiskunnan siirtymistä pois esihistorialliselta ajalta historialliseen
aikaan ja korkeakulttuurin syntymistä. Kuvakirjoituksen avulla siis ilmaistiin haluttua asiaa. Hieroglyfi kuvaa kirjoitustaidon saralla tehtyä askelta, joka oli myös ihmiskunnan kannalta yksi merkittävimmistä edistyksistä. Tällainen kuva tukee käsitystä ihmisen kyvystä
luoda kielellisiä symboleja, joita se käytti apuna kommunikoinnissaan. Lisäksi tulkitsen
hieroglyfin kertovan ihmisen henkisen kulttuurin suuresta edistysaskeleesta. Oppilas puolestaan saattaa pohtia, miksi mies ja nainen esitetään juuri noissa asennoissa tai mitä he
ovat tekemässä.

Kuva 9. Egyptin hieroglyfikirjoitus (Historian tuulet 1, 44.)

Kuvat kreikkalaisten jumalista viittaavat henkisen kulttuurin kehityksestä ja uskonnon
asemasta yhteiskunnassa. Zeus kuvataan lihaksikkaana ja voimakkaana salaman käyttäjänä, Hera puolestaan tyynenä nojaten sauvaansa. Piirroskuvat esittävät antiikin kreikkalaisten pääjumalia. Pelkästään kuvien perusteella ei välttämättä ole selvää, että ne esittävät
jumalia, koska heidät kuvataan ihmisen kaltaisiksi. Jumalhahmot saavat pohtimaan, miksi
heidät esitetään ihmisen kaltaisiksi? Miksi Zeus on uhmakkaan oloinen salamansa kanssa?
Entä miksi Hera taas on tyyni mutta tiukka katse kasvoillaan. Niiden olemus, ilmeet ja
asento kertovatkin heidän luonteestaan.
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Kuva 10. Zeus ja Hera (Historian tuulet 1, 62-63.)

Myös urheilu on osa kulttuuria. Seuraavassa kuvassa kuvataan antiikin Kreikan olympialaisia. Kyseessä on painiottelu, jossa urheilijat ottelevat alasti ja taustalla oleva yleisö seuraa ottelua. Olympialaiset olivat tärkeä tapahtuma antiikin maailmassa, mikä lopetti sodatkin kisojen ajaksi. Herättää katsojassa kysymyksen, miksi urheilijat kisasivat alasti. Heidät
kuvataan myös lihaksikkaiksi ja hyväkuntoisiksi, mikä toisaalta viittaa myös antiikin Kreikan ihmisihanteeseen. Olympialaiset ja urheilu ovat edelleen merkittäviä asioita nykypäivän ihmiselle. Runsas yleisö kertoo kisojen ja urheilijoiden suuresta arvostuksesta antiikin
maailmassa. Tulkitsen tämän kaltaisen kuvan, jossa esitetään fyysisesti hyväkuntoisia ihmisiä, rakentavan ihmiskäsitystä antiikin Kreikasta, jossa arvostettiin suuresti voimakasrakenteista ja kyvykästä ihmistä.
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Kuva 11. Painia antiikin Kreikan olympialaisissa (Historian tuulet 1, 71.)

Kreikan ja Rooman sodankäyntiä käsitellään kuvissa siten, että niissä esiintyy sotilaita,
sotajoukkoja sekä sotapäälliköitä ja hallitsijoita. Kuvassa 12 sotilaat ovat valmiina kohtaamaan vihollisjoukot. Tilanne kuvaa kreikkalaisen sotajoukon kyvykkyyttä, sekä heidän
hienoa ja loisteliasta varustustaan. Sotilaat asevarusteineen herättävät mielenkiintoa ja arvostusta heitä kohtaan. Kuva saa myös pohtimaan sotajoukkojen ja sotatekniikan kehitystä
sekä toisaalta ihmisen sotaisuutta. Miksi ihminen on sotinut läpi historian? Ihmiskuvan
osalta ihminen näyttäytyy sotaisena, joka hallitsi ja alisti kehittyneiden sotajoukkojensa
avulla toisia kansoja.
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Kuva 12. Antiikin kreikan sotajoukot (Historian tuulet 1, 80.)

Antiikin Rooman sotaisuus tulee puolestaan esille kuvissa esiintyvien roomalaisten sotavankien kautta. Kuvassa näkyy roomalainen sotilas, sotavankeja sekä yläluokan edustajia.
Kyseessä on juhlakulkue, jossa roomalainen sotilas kuljettaa sotasaaliina saatuja vankeja.
Kulkueella taas soitettiin saavutettua menestystä taisteluissa. Vankien asusteet, vaalea iho,
pitkä tukka ja parta viittaavat germaaneihin, joita vastaan roomalaiset taistelivat. Tämän
voidaan nähdä kuvaavan roomalaisten valtaa ja valloitussotia, joista he hankkivat muun
muassa sotavankeja. Kuva herättää mahdollisesti sympatioita vankeja kohtaan, koska heitä
kuljetetaan kaulan ympäri sidotulla narulla. Sotilaita ja yläluokan edustajia kohtaan kuvan
katsojassa saattaakin herätä negatiivisia tunteita. Piirroskuva välittää kuvaa ihmisestä, joka
pystyy alistamaan muita valtaansa. Vahvempi hallitsee heikompia.
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Kuva 13. Rooman valtakunnan sotilaita ja sotaorjia. (Historian tuulet 1, 98.)

Antiikin ajalla kehitetty kylpyläkulttuuri oli merkittävä uudistus ja kehitys ihmisille niin
puhtauden kuin rentoutumisen ja nautiskelun kannalta. Kuvassa 14 roomalaiset naiset kylpevät alasti roomalaisessa kylpylässä ja keskustelevat keskenään. Kylpylää voidaan pitää
tärkeänä keksintönä, jota ihmiset käyttivät peseytymiseen sekä vapaa-ajan viettämiseen.
Kuvan naiset näyttävät nauttivan olostaan ja keskustelutuokiosta toisten kanssa. Kuvan voi
nähdä myös rakentavan käsitystä siitä, että myös naisilla oli oikeus käydä julkisissa kylpylöissä, eikä se ollut vain miesten etuoikeus.

Kuva 14. Roomalainen kylpylä (Historian tuulet 1, 107.)
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Ihmiskunnan edistyskertomuksen murroskohtina voidaan nähdä erilaiset katastrofit, kuten
laajalle levinneet epidemiat, imperiumien tuhoutumiset ja laajoja alueita koskettaneet sodat. Niiden seurauksesta on usein alkanut uusi aikakausi ja jälleen rakentaminen. Se, nähdäänkö tällaiset murroskohdat hyväksi vai huonoiksi tapahtumiksi historiassa, riippuu
usein kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan.
Yhtenä murroskohtana voidaan pitää Länsi-Rooman tuhoutumista vuonna 476. Kuvassa on
germaanipäällikkö Odovakar, Rooman keisari Romulus Augustus sekä Rooman että Germaanien sotilaita. Odovakar kukistaa Rooman keisarin ja hänen joukkonsa Roomassa käydyssä taistelussa, mikä viittaa Länsi-Rooman hajoamiseen vuonna 476. Taustalla näkyvä
palava rakennus on tyyliltään roomalaista, joten se viittaa siihen, että taistelu käytiin Roomassa tai jossakin sen hallitsemilla alueilla. Kuva herättää mielenkiintoa kyseistä taistelua
kohtaan ja saa katsojan pohtimaan, miksi Rooma luhistui? Taistelujen ja Rooman häviön
seurauksena ajat muuttuivat. Kuva rakentaa käsitystä myös yhdestä merkittävästä murroskohdasta ihmiskunnan historiassa, sillä Rooman imperiumi oli vaikuttanut pitkään laajoilla
alueilla. Se myös päätti yhden aikakauden ja aloitti seuraavan, varhaiskeskiajan. Kuva kertoo myös siitä, että sodissa ja taisteluissa vahvempi ja paremmin varustautunut osapuoli
voitti. Tapahtuma välittää muiden sotaa käsittelevien kuvien tapaan kuvaa ihmisen sotaisuudesta ja valloituksen halusta.
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Kuva 15. Germaanipäällikkö Odovakar ja Rooman tuho (Historian tuulet 1, 112-113.)

4.4 Kansainvaelluksista keskiaikaan ja mustansurman puhkeamiseen
Antiikin aikakauden loppuvaiheitta ja keskiajan alkua esitetään kuvissa kansanvaelluksilla,
kuten Hunnien esiintulolla Eurooppaan sekä eurooppalaisten ja arabien kulttuurien kohtaamista. Lisäksi arabien saavutuksia tieteen saralla, kuten tähtitiedettä käsitellään kirjan
kuvissa. Ne luovat osaltaan mielikuvaa siitä, ettei maailma rajoittunut vain Eurooppaan,
vaan myös muualla maailmassa ihmiset olivat kekseliäitä. Keskiaikaa käsittelevissä kuvissa kulttuurin osalta esitetään linna- ja tapakulttuuria, uskonnollisuutta, tiedettä sekä yhtä
aikakauden murroskohtaa, mustansurman puhkeamista. Keskiaika mielletään usein synkäksi aikakaudeksi, koska silloin oli paljon sotia, tavallisen kansan elinolosuhteet saattoivat olla varsin puutteelliset ja mustasurma vei mennessään kolmanneksen Euroopan väestöstä. Myös oppikirjojen kuvissa esitetään edellä mainittuja asioita. Vaikka aikakautta leimaakin käsitys synkästä ajanjaksosta, on kuvissa käsitelty myös keskiajan valoisia puolia,
kuten linnakulttuuria, kaupunkielämää ja juhlatapahtumia.
Seuraavassa kuvassa näkyy lapsia, miehiä ja naisia. Takana maisemassa näkyvät linnan
tornit ja karnevaaliteltta, ihmisjoukon kävellessä kulkueessa, jota johtaa huilua soittava
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mies. Piirroskuva viittaa itse asiassa tarinaan pillipiiparista, joka johdatti huilullaan lumotut
lapset kylästä kostoksi siitä, etteivät kyläläiset maksaneet pillipiiparille palkkiota. Jotta
kuvasta osaisi tulkita viittauksen tarinaan, tulisi tietysti se tietää ennestään. Siten se ei välttämättä avaudu oppilaille. Piirroskuvan voikin tulkita muutoin kuvaavan keskiaikaa ja sen
kulttuuria, joka sisälsi erilaisia karnevaaleja viihdyttäjineen. Kuva on hyvin valoisa sekä
iloinen ja se rakentaa käsitystä, että keskiaikaan kuului muutakin kuin synkkyyttä ja vaikeuksia. Se rakentaa myös kuvaa ihmisestä, joka osasi iloita ja nauttia elämästä yhdessä muiden kanssa. Jos taas piirroskuvaan viittaava tarina on katsojalle tiedossa, voi se silloin luoda mielikuvan taikauskoisista, jopa tyhmistä ihmisistä, jotka olivat harhaanjohdettavissa.

Kuva 16. Keskiaika alkaa (Historian tuulet 2, 8-9.)

Keskiajan politiikkaa sekä hallitsijoiden valtaa kuvataan muun muassa kuningas Kaarle
Suuren ja katolisen kirkon välisellä suhteella. Kuvassa Kaarle Suuri ja paavi kohtaavat
linnan edustalla. Kaarle Suuri on hevosen selässä ja asettaa kruunun päähänsä paavin ojentaessa sen hänelle. Näin kuningas tulee kruunatuksi keisariksi paavin toimesta. Paavin takana seisoo kirkonmiehiä, joilla on kristinuskoon viittaava sauva käsissään. Tilanne kuvastaa rauhanomaista kohtaamista kirkon ja maallisen hallitsijan välillä. Kuva viittaa myös
selvästi maallisen ja hengellisen väliseen liittoon, sillä nämä kaksi instituutiota kilpailivat
keskenään vallasta keskiajalla. Tapahtuma rakentaa myös osaltaan käsitystä siitä, että paavilla ja kirkolla oli paljon valtaa sekä vahva asema. Tietysti kuvan voi tulkita kertovan sii-
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tä, että Kaarle ottaa kruunun pois päästään ja ikään kuin nöyrtyy paavin ja katolisen kirkon
edessä. Ylipäätään kuva saa katsojan pohtimaan miksi Kaarle suuri kohtasi paavin.

Kuva 17. Kaarle Suuri kohtaa paavin (Historian tuulet 2, 10.)

Luostarielämää ja aikakauden uskonnon merkitystä kuvataan munkkiluostarin kautta. Kuvassa on munkki, kirjoituspöytä ja kyyhky. Munkki kirjoitustyön äärellä ja kyyhkynen
lentää kirjoituspöydälle. Kuvaa keskiajan yhtä keskeistä asiaa, luostarimunkkeja ja heidän
oppineisuuttaan. He kopioivat tekstejä antiikin ajoilta ja säilyttivät tärkeitä teoksia. Kuva
kertoo myös siitä, että uskonto oli tärkeä asia ajalle ja munkit ja nunnat vetäytyivät hiljentymään ja omistautumaan luostareihin. Kirjoituspöydälle lentävä kyyhky on pyhän hengen
symboli, mikä ei tässäkään kuvassa välttämättä aukea oppilaalle. Piirroskuva saa pohtimaan, mitä munkki mahtaa kirjoittaa, miksi munkilla on tuollainen asu ja tukka? Siitä välittyy hyvin keskiaikainen ihmiskuva, johon kuului luostarielämä. Se välittää käsitystä ihmisestä, jolle uskonto, vetäytyminen mietiskelemään ja oppineisuus olivat tärkeitä asioita.

40
Kuva 18. Munkki kirjoitustyössään (Historian tuulet 2, 16.)

Näiden kuvien vastakohtina voidaan pitää kuvia, jotka käsittelevät aikakauden synkempiä
puolia. Niissä esitetään tavallisen ihmisen raskasta arkea, mustansurman aiheuttamia tuhoja sekä toisaalta myös ihmisen erilaisia pelkoja, joissa uskonnolla oli suuri merkitys. Niistä
välittyy kuva aikakaudesta, jota leimasi jatkuva kuolemanpelko ja sen läsnäolo.
Kuvassa 19 on kansalaisia, hallitsija sekä työhärkiä. Ihmiset tekevät raskaan näköisiä töitä,
sillä he kyntävät peltoa härkien avulla, osa heistä leikkaa sirpillä viljaa, toiset taas kantavat
viljasäkkejä varastoon. Hallitsija valvoo, että ihmiset tekevät töitä. Tapahtuma rakentaa
kuvaa tavallisen ihmisen arjesta, joka koostui raskaasta työstä, sillä kuvan henkilöiden ilmeet kertovat, että he ovat uupuneita. Hallitsijan asema näyttää puolestaan olevan hyvä,
koska hänet kuvataan muiden yläpuolella toimivaksi henkilöksi, pukeutuneena hienoihin
vaatteisiin ja joka valvoo, että ihmiset raatavat. Kuva herättää myötätuntoa kansalaisia
kohtaan mutta mahdollisesti negatiivisia tunteita hallitsijaa kohtaan. Se välittää kuvaa yhteiskunnasta, jossa toisilla on parempi asema sekä enemmän valtaa suhteessa muihin. Tämä keskiaikaa käsittelevä kuva kuvastaa hyvin, miten ihmisen elämä näyttää varsin raskaalta raatamiselta ja vain harva nauttii elämästä sekä hyötyy muiden kustannuksella. Se
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myös viittaa keskiaikaiseen käsitykseen ihmisen paikasta yhteiskunnassa, jossa jokaiselle
oli ennalta määrätty paikkansa ja tehtävänsä.

Kuva 19. Keskiajan ihmisen arkea (Historian tuulet 2, 19.)

Aikakauden iloisista ja ihmisille tärkeistä tapahtumista kuvataan mielestäni hyvin karnevaalia käsittelevässä kuvassa, jossa on miehiä ja naisia sekä eläimiä. Ihmiset juhlivat karnevaaleissa pukeutuneena hauskoihin asuihin. Ihmiset leikkivät tai esittävät erilaisia hullunkurisia leikkejä tai näytelmiä. Piirroskuva kertoo, että ihmiset viettivät arjen vastapainona erilaisia juhlia kylissään pyhien ja juhlapäivien kunniaksi. Karnevaaleissa maailma
kääntyi ylösalaisin, sillä köyhät esittivät rikkaita ja rikkaat köyhiä. Keskiajan ihmiset esitetään kuvassa iloisiksi ja he näyttävät nauttivan elämästä, vaikka se saattoi muuten olla keskiajalla hyvinkin raadollista ja raskasta. Tilanne rakentaa käsitystä ihmisestä, joka osasi
nauttia elämästä ja haki vastapainoa arkeen viihteestä ja juhlista. Lisäksi se kuvaa, että
ihmiset pystyvät halutessaan heittämään syrjään yhteiskunnallisen asemansa, sillä rikkaat
ja köyhät vaihtoivat osia karnevaaleissa. Karnevaaliaiheisesta kuvasta välittyy siten varsin
myönteinen ihmiskuva.
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Kuva 20. Keskiajan karnevaalit (Historian tuulet 2, 22-23.)

Linnakulttuurista kerrotaan muun muassa ritarien, linnaneitojen sekä linnojen avulla. Kuvassa on meneillään turnajaiset, jossa ritarit tervehtivät linnaneitoja. Tapahtumassa kaksi
ritaria tervehtii linnaneitoja ennen taistelun alkua. Ritarit pyrkivät taistelullaan saamaan
linnaneidon suosion. Ihmiset pukeutuivat turnajaisiin näyttävillä asuilla ja ritarit hienoihin
sotavarustuksiin. Kuvan tapahtumat herättävät ihailua ja mielenkiintoa turnajaisia ja keskiaikaista ritarivarustusta kohtaan. Samalla se rakentaa kuvaa aikakaudesta, jossa rikkailla ja
yläluokkaan kuuluvilla oli etuoikeuksia, sillä heillä oli oikeus osallistua turnajaisiin ja pukeutua loistokkaasti. Siitä voi myös tulkita näkyvän sukupuolirooleihin, jossa keskiaikaiset
naiset näyttäytyvät ehkä jopa avuttomilta, jotka uljaat miehet pelastavat hädästä.
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Kuva 21. Turnajaiset (Historian tuulet 2, 26.)

Keskiaikaista sodankäyntiä kuvataan muun muassa toisen osapuolen puolustaessa linnaa
vihollisjoukon hyökkäykseltä. Kuvassa näkyy keskiaikainen linna ja sotilaita sen molemmin puolin. Sotilaat puolustavat linnaa muureilta toisen osapuolen ampuessa nuolia heitä
kohti. Kuva kertoo osaltaan siitä, ettei keskiaika ollut pelkkää linnaromantiikkaa, vaan se
oli myös hyvin synkkää aikaa ihmisille useiden sotien johdosta. Keskiaikainen sodankäynti
saa kuitenkin katsojan kiinnostumaan sen aikaisesta sotatekniikasta ja siihen liittyvistä asioista. Piirroskuva saa pohtimaan miksi aikakaudella sodittiin ja miten sotiminen erosi nykypäivän vastaavasta. Toisaalta kuvan tilanne voi herättää negatiivisia tunteita, koska sodissa lukuisat ihmiset kuolevat hyvin raa'alla tavalla. Se rakentaa ihmiskäsitystä siitä, että
ihmiset olivat sotaisia ja väkivaltaisia. Lisäksi ihmiselämä näyttäytyy sodan kautta varsin
raadolliselta.
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Kuva 22. Keskiaikaista sodankäyntiä (Historian tuulet 2, 30.)

Keskiajalla tehtyjä ristiretkiä kuvataan eri kulttuurien kohtaamisena. Eurooppalaiset ristiretkeläiset esitetään varsin sotaisina ja kuvista rakentuu käsitys heidän olleen riidan haastajia ja rettelöitsijöitä. Oppikirjan kuvista välittyy näkemys, että he häiritsivät sotaisilla ristiretkillään rauhanomaisia arabeja. Tämä on tietysti täysin totta, mutta voidaan kuitenkin
pohtia välittääkö tällaiset kuvat liian yksioikoista kuvaa ja käsitystä ristiretkistä, sillä myös
islamilaiset kävivät valloitussotia Euroopassa. Ensimmäisessä ristiretkiä esittävässä kuvassa on kolme ritaria sekä arabialaisia maanviljelijöitä. Ritarit ovat lähdössä ristiretkelle yhden ratsastaessa hevosella ja toisen heiluttaessa nyrkkiä arabeille. Ritari, joka on hevosen
selässä, viittaa siihen, että hän on varakkaampi kuin kaksi muuta. Jousimiehellä on ehkä
myös halvempi ja heikompi sotavarustus kuin kahdella muulla. Taustalla näkyvät maanviljelijät kertovat siitä, että eurooppalaiset ristiretkeläiset kohtasivat arabeja, eikä kohtaaminen ollut aina rauhanomaista. Esimeriksi tässä kuvassa yksi ristiretkeläisistä heiluttaa
nyrkkiä arabille.
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Kuva 23. Ristiretkeläiset ja arabit (Historian tuulet 2, 34.)

Kuvan toisessa osassa tilanne on kääntynyt toisinpäin. Ristiretkeläiset palaavat sodasta
yksi kaatuneena ja kaksi muuta haavoittuneina. Nyt arabilapsi puolestaan vilkuttaa iloisesti
ritareille. Edellisessä kuvassa ristiretkeläiset lähtivät ylpeinä sotimaan vääräuskoisia vastaan heiluttaen nyrkkiä arabeille. Tässä kuvassa taas tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi ja
nyt arabit puolestaan iloitsevat ristiretkeläisten tappiosta. Kuvan tapahtumat herättävät
myötätuntoa arabeja kohtaan, koska ristiretkeläiset näyttäytyivät mahtailevina edellisessä
kuvassa, mutta nyt he kokivat tappion sodassa. Nämä kuvat herättävät mielenkiintoa ristiretkiaikaa kohtaan. Tilanne rakentaa kuvaa ihmisyyden raadollisuudesta ja käyttäytymisestä toisia kulttuureita kohtaan, sillä toinen osapuoli iloitsee toisen tappiosta ja menetyksistä.
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Kuva 24. Ristiretkeläiset palaavat hävinneinä (Historian tuulet 2, 35.)

Oppikirjan kuvassa käsitellään myös poikkeuksellista ristiretkeä, josta käytetään nimeä
lasten ristiretket. Kuvassa lapset lähtevät ristiretkelle laivalla vuonna 1212. Kuva kertoo
pelkästään vain, että lapsijoukko matkustaa laivalla, mutta kuvateksti antaa tietoa enemmän. Lapset kuvataan hieman hämmentyneen oloisiksi, mikä kertoo siitä, ettei heillä ollut
käsitystä, mihin he olivat joutuneet. Lastenristiretki herättää myötätuntoa mutta toisaalta
kiinnostusta ristiretkeä ja lapsiristiretkeen johtaneiden syiden selvittämiseen. Miksi lapset
lähetettiin matkaan? Rakentaa kuvaa ihmisestä, joka käyttää hyväkseen toisen ihmisen
avuttomuutta. Tämän kuvan yhteydessä voidaan jälleen miettiä, avautuuko kuvan symbolinen merkitys oppilaalle ja vai näkevätkö he vain joukon lapsia matkustamassa laivalla jonnekin.
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Kuva 25. Lasten ristiretki (Historian tuulet 2, 34.)

Ihmisten ajatusmaailmaa ja siihen liittyviä pelkoja kuvataan esimerkiksi kuvalla, jossa
esiintyvät nainen, luurankoja ja henkilö, jolla on kristinuskon symboli kädessään. Nainen
näyttää tanssivan luurankojen kanssa, jotka pitävät naisesta kiinni. Luurangot viittaavat
kuolemaan ja ne vievät naisen mennessään tuonpuoleiseen. Kuva saattaa herättää ahdistavia tunteita, mutta toisaalta myös mielenkiintoa keskiaikaisten maalausten aiheita kohtaan.
Sen symbolinen merkitys ei välttämättä avaudu oppilaalle, sillä kuva viittaa siihen, että
kuolema oli jatkuvasti läsnä keskiaikaisen ihmisen elämässä. Joka tapauksessa kuolemantanssi -kuva näyttää jopa pelottavalta, mikä myös välittyy oppilaalle. Maalaus kertoo miksi
kuolema oli suosittu aihe keskiajalla. Se rakentaa kuvaa ihmisestä, jolle kuolemanpelko oli
läsnä koko ajan. Tämä välittää selkeästi ajatusta ihmisen voimattomuudesta kuoleman
edessä sekä sitä, ettei ihminen voi aina hallita kaikkea elämässään.
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Kuva 26. Kuoleman tanssi (Historian tuulet 2, 42.)

Samaa teemaa käsitellään myös seuraavassa kuvassa. Maalaus, jossa on enkeleitä, ihmisiä
ja kadotuksen ihmisiä, olioita ja pahoja henkiä. Enkelit lentävät taivaalla, ihmiset katsovat
heitä maan päällä ja helvetissä odottavat ihmiset kurkottavat käsiään maan päälle. Sen keskeinen sanoma on, että keskiajalla ihmiset pelkäsivät kadotukseen joutumista. Maalaus
kertoo hyvin olennaisesta keskiajan ihmistä hallinneesta ajatuksesta. Se herättää mielenkiintoa keskiajan maailmankuvaa kohtaan, mutta toisaalta jopa ahdistusta, sillä maalaus on
synkkä ja pelottava. Maalaus välittää kuvaa ihmisen maailmankuvasta ja rakentaa siten
kuvaa ihmisestä, jonka elämää uskonto hallitsi voimakkaasti. Myös ahdistus ja pelko olivat
läsnä keskiaikaisen ihmisen elämää.
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Kuva 27. Ihmisen pelot (Historian tuulet 2, 17.)

Mustasurma, joka oli keskiajan traaginen murroskohta, vaati lähes kolmanneksen Euroopan väkiluvusta. Sen vaikutuksia kuvataan myös oppikirjan kuvassa, jossa näkyy keskiajalla eläneitä tavallisia kansalaisia sekä majatalo. Kuvassa mies kouristelee ruton kourissa ja
taustalla ihmiset heittävät liinoihin käärittyjä ruumiita kuljetuskärryyn. Tapahtumat kuvaavat keskiajalla riehunutta mustasurmaa, joka siis surmasi valtavan määrän ihmisiä. Kuvasta
välittyy hyvin ruton raadollisuus ja kauheus, jotka puolestaan herättävät katsojassa kauhistusta ja jopa pelokkuutta. Se on pelottava kuva. Piirroskuva saa pohtimaan keskiajan karuutta ja ihmisten kohtaloa sekä ihmiselämän raakutta kyseisellä aikakaudella. Välittää
kuvaa ihmisestä, joka oli voimaton monille sairauksille.
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Kuva 28. Mustasurma koettelee Eurooppaa (Historian tuulet 2, 44.)

Suomen keskiajasta ja siihen liittyneistä poliittisista ja valtaa käsittelevistä aiheista kuvissa
esitetään muun muassa ritareita, kuninkaita ja aatelisia sekä heidän valta-asemiaan. Kuvassa ritareita saapuu rantaan laivueineen ja taustalla miehet purkavat laivan lastia. Tilanne
viittaa ristiretkiaikaan ja erityisesti Suomeen tehtyihin ristiretkiin. Kuvan sotajoukot rantautuvat Suomeen, mistä syntyy mielikuva ritareista, joiden tarkoitukseen tuoda kristinuskoa alueelle. Toisaalta kuvassa ei ole yhtään kristinuskon symbolia, jotka viittaisivat ristiretkiin tai mihinkään uskontoon. Joten kuvan tilanne voi viitata myös muuhun, kuten seikkailunhaluisiin ritareihin. Joka tapauksessa aseistautuneet miehet rakentavat kuvaa ihmisestä, joka soti ja valtasi alueita.
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Kuva 29. Ritareita saapuu Suomen rannikolle (Historian tuulet 2, 46-47.)

Kuvassa 30 käsitellään Ruotsin kuninkaanvaaleja Moran kivillä. Uusi kuningas riemuitsee
voittoaan ja kansalaiset hurraavat hänen ympärillään. Tapahtuma kuvaa keskiajan RuotsiSuomen kuninkaanvaaleja, jossa voittaja on saavuttanut kansan suosion, sillä he hurraavat
uudelle kuninkaalle. Tilanne vaikuttaa mielenkiintoiselta ja herättääkin kiinnostusta keskiaikaa sekä kuninkaanvaaleja kohtaan. Se herättää katsojan pohtimaan, saiko kansa valita
kuninkaansa, koska he hurraavat kuninkaan ympärillä. Entäpä miksi kuningas pitää miekkaa päänsä yläpuolella, mikä tarkoitus sillä oli? Pitikö hänen osoittaa jotenkin kyvykkyytensä alamaisilleen? Kuninkaanvaali rakentaa kuvaa ihmisten asemasta ja heidän roolistaan
yhteiskunnassa. Kuninkaalla on valtaa alamaisiinsa, mutta toisaalta hänen piti päästä kansan suosioon. Piirroskuvan kuningas vaikuttaa olevan suosittu kansan keskuudessa.
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Kuva 30. Kuninkaan vaalit (Historian tuulet 2, 52.)

4.5 Renessanssi – keksintöjä ja ajatusten uudet tuulet
1400-luvun renessanssia käsitellään keksintöjen, tieteen, taiteen, uskonpuhdistuksen sekä
ylä- ja alaluokkien elämää esittävissä kuvissa. Myös yleisnerona pidetyn Leonardo da Vincin saavutuksia esitetään kuvassa. Vaikka tieteessä otettiin kehitysaskelia, joutuivat ne kuitenkin vastakkainasetteluun katolisen kirkon kanssa, mikä myös tuodaan esille oppikirjan
kuvissa. Aikakautta käsittelevät kuvat rakentavat käsitystä keskiajasta erillään olevasta
kaudesta, jolloin luotiin ja keksittiin paljon uutta, toisaalta kuvissa on huomioitu hyvin se,
etteivät uudistukset vaikuttaneet tavallisen ihmisen arkeen ja elämään millään tavalla.
Siirryttäessä keskiajalta renessanssin, uuden ajan kynnykselle, kirjan kuvissa esitetään niin
yläluokan kuin rahvaan väestön elämää. Ensimmäisessä kuvassa on miehiä, naisia, joutsenia, jotka ovat loisteliaassa puutarhassa. Ihmiset viettävät päivää iloiten ja nauttien toisten
seurasta. Tilanne kertoo yläluokkaisten elämästä ja elämäntavoista, sillä he ovat pukeutuneet hienoihin asuihin ja puutarhan loistokkuus korostuu vedessä kulkevilla joutsenilla.
Tapahtumat herättävät katsojassa mielenkiintoa ihmisten elämäntapaa kohtaan. Toisaalta
negatiivisia tunteita, sillä samalla sivulla on kuva tavallisen kansan arjesta, jossa he tekevät
raskaita töitä. Rakentaa kuvaa ihmisen asemasta yhteisössä ja siitä, että toisilla on parempi
asema ja enemmän mahdollisuuksia.
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Kuva 31. Renessanssin ajan yläluokkaa (Historian tuulet 2, 69.)

Toisessa aiheeseen liittyvässä kuvassa on tavallisia kansalaisia kaupungissa. He tekevät
töitä ja etualalla ihmiset teurastavat eläimen. Tämä kuvaa tavallisen ihmisen arkea ja tapahtumat viittaavat siihen, ettei tavallisen ihmisen arki muuttunut Renessanssin aikakaudelle siirryttäessä. Joka tapauksessa kuva luo myötätuntoa tavallista kansaa ja heidän askareitaan kohtaan. Lisäksi se rakentaa kuvaa ihmisestä, joka tekee ahkerasti töitä elättääkseen
itsensä ja perheensä. Kuvassa on nähtävissä myös ihmisten kyky ja tarve toimia yhteistyössä toisten kanssa.

Kuva 32. Renessanssin ajan tavallisia ihmisiä (Historian tuulet 2, 69.)
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Leonardo da Vinci esitetään työn keskellä ja hänen työhuoneestaan voi nähdä hänen olleen
kiinnostunut niin tieteestä kuin taiteestakin. Hän tarkkailee pöydällä olevaa ihmisruumista
tehden samalla havaintoja ja muistiinpanoja. Pöydällä näkyy hänen tekemä piirros ja katosta roikkuu tieteellinen koe. Nämä asiat viittaavat hänen monipuolisuuteen ja yleisnerouteensa. Kuva Leonardosta kertoo myös paljon renessanssista ja siitä, että silloin tieteessä otettiin edistysaskelia. Se rakentaakin käsitystä ihmisestä, joka uskalsi tutkia ja tarkkailla ympäristöään sekä ihmiskehoa.

Kuva 33. Leonardo da Vinci (Historian tuulet 2, 73.)

Katolisen kirkon ja tieteen välistä ristiriitaa käsitellään kuvassa, jossa Galileo Galilei joutuu selittelemään oppejaan kirkon edustajille. Kuvassa on Galileo, tiedemiehiä, kirkon oppineita ja paavi. Maalauksen taustalla on Galileon esittämä uusi näkemys aurinkokeskeisestä mallista, jossa maa ei ole kaiken keskus, vaan maa kiertää aurinkoa. Tilanteessa katolisen kirkon edustajat kuuntelevat Galileon puhetta ja keskustelevat vilkkaasti siitä. Tapahtuma viittaa myös siihen, ettei kirkko hyväksynyt hänen teoriaansa. Tilanne herättää mielenkiintoa ja sympatiaa Galileota kohtaan ja mahdollisesti negatiivisia tunteita katolista
kirkkoa kohtaan, joka näyttäytyy vastustavan tiedettä tai sen parissa tehtyjä uusia havaintoja. Tämä rakentaa kuvaa ihmisen maailmankuvan ja tieteen kehittymisestä, sillä maalauk-
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sessa esitetään ihminen, jolla on halu tutkia ympäröivää maailmaa ja löytää vastauksia
maailmaa koskeviin asioihin. Kuvasta voidaan nähdä ihmisten valta-aseman merkitys yhteiskunnassa, sillä katolinen kirkko pystyi tekemään päätöksiä myös tieteen osalta. Samalla
se on kuvaus uskon ja tieteen välisistä kiistoista.

Kuva 34. Galileo Galilei kohtaa katolisen kirkon oppineita. (Historian tuulet 2, 76.)

Yksi merkittävimpiä keksintöjä historiassa on ollut kirjapainotaidon kehittäminen. Kuvassa
on miehiä, kirjapainokone ja Raamattu. Miehet työskentelevät kirjapainossa. Kirjapainotaidon avulla oli mahdollista levittää tietoa ja uutisia täysin uudella tavalla, mikä taas tarkoitti, että myös muita kirjoja painettiin nyt Raamatun lisäksi. Kirjapainotaidon keksimisen
voidaan katsoa mullistaneen tiedon kulun, sillä ajatukset ja tiedot maailman tapahtumista
välittyivät laajoille ihmisjoukoille. Tulkitsen tällaisen kuvan rakentavan käsitystä ihmisen
kekseliäisyydestä.
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Kuva 35. Gutenbergin kirjapainokone (Historian tuulet 2, 78.)

4.6 Löytöretkien aikakausi – kulttuurit kohtaavat
Uudelle ajalle tultaessa oppikirjoissa käsitellään eurooppalaisten tekemiä löytöretkiä ja
uuden maailman, Amerikan löytymistä. Vaikka Marco Polon tutkimusmatkat Kiinaan
ajoittuvat ajallisesti jo 1200-luvun, ovat ne käsitelty kuitenkin muiden löytöretkien yhteydessä, joista ensimmäiset sijoittuvat 1400-luvun lopulle. Tämä herättääkin kysymyksen,
onko Polon tutkimusmatkat haluttu nähdä erillisenä ilmiönä keskiajasta ja etteivät ne sovi
synkkään keskiaikakuvaan? Vai ovatko ne käsitelty muiden löytöretkien yhteydessä käytännön syistä ja mielekkyyden vuoksi. Näin ollen maailman avartuminen ja löytöretkiaika
alkaakin jo Polon tekemistä matkoista Kiinaan. Löytöretkien seuraukset ovat myös varsin
selkeästi esillä, mikä näkyy esimerkiksi Afrikan orjia esittävissä kuvissa.
Piirroskuvassa Marco Polo kohtaa Kiinassa Kublaikaanin ja hänen hovinsa. Miehet vaihtavat keskenään vaatteitaan ja nauravat iloisesti toisilleen. Tapahtuma kuvaa tutkimusmatkailijan kokemuksia vieraan kulttuurin kohtaamisesta, mikä kuvan mukaan oli rauhanomainen
ja iloinen hetki. Kuva herättää mahdollisesti kiinnostusta tutkimusmatkoja kohtaan sekä
auttaa ymmärtämään maailman erilaisuuden, jolloin maailman eri paikkoja ei vielä tiedetty. Rakentaa kuvaa ihmisten rauhanomaisuudesta vieraita ihmisiä kohtaan, sillä he pyrkivät
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ymmärtämään toisen kansan tapoja ja yhteiskuntaa. Aina ei siis tarvinnut sotia kun kohdattiin vieraita kansoja.

Kuva 36. Marco Polo kohtaa Kublaikaanin (Historian tuulet 2, 88.)

Kuvissa käsitellään eri tavoin kahden kulttuurin kohtaamista. Kolumbuksen Amerikan merimatkasta on useampia kuvia, minkä voi myös tulkita niiden korostavan löytöretken merkitystä. Amerikan valloituksen alkamista esitetään kuvissa Kolumbuksen laivamatkalla,
jonka tarkoituksena oli löytää meritie länsireittiä pitkin Intiaan, mutta päätyykin uudelle
mantereelle, Amerikkaan. Muissa aiheitta käsittelevissä kuvissa puolestaan kuvataan eurooppalaisten ja Amerikan alkuperäisasukkaiden kohtaamista. Löytöretki aikakautena herättää katsojassa kiinnostusta ja ihailua merimatkailua kohtaan, joka luo mielikuvan suuresta seikkailusta tuntemattomaan. Ne ovat myös yksi merkittävä osa ihmiskunnan edistyskertomusta, sillä löytöretkiä ja Amerikan löytymistä voidaan pitää suurina askelina ihmiskunnalle sekä ihmisten maailmankatsomuksen avartumiselle. Kuvat välittävät käsitystä
ihmisestä, joka oli seikkailunhaluinen ja rohkea tutkimaan uusia tuntemattomia kohteita.
Seuraavassa kuvassa Kolumbus ja hänen retkikuntansa kaksi laivamiestä rantautuvat Amerikkaan. Taustalla näkyy alkuperäisasukkaita, jotka piileskelevät rantautuvia merimiehiä.
Heidät kuvataan selvästi pelokkaan näköisiksi. Tämä kertookin hyvin, millaisia reaktioita
kahden kulttuurin kohtaaminen mahdollisesti aiheutti alkuperäisasukkaissa. Koska heidät
kuvataan pelokkaiksi, viittaa se siihen, että eurooppalaiset näyttivät oudoilta heidän silmis-
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sään, eikä heillä lisäksi ollut käytössään samanlaista aseteknologiaa kuin eurooppalaisilla.
Katsojassa kuvien tapahtumat herättävät mitä todennäköisimmin myötätuntoa alkuperäisasukkaita kohtaan ja negatiivisia tunteita eurooppalaisia kohtaan, koska he astuvat ylväinä valloittajan tavoin uudelle mantereelle. Vaikka kuvassa ei sodita tai orjuuteta ketään,
kuvastaa tilanne kuitenkin sitä, että eurooppalaisilla oli muutakin kuin rauhanomainen kohtaaminen mielessä.

Kuva 37. Kristoffer Kolumbuksen astuu uudelle mantereelle (Historian tuulet 2, 91.)

Toisessa Amerikan löytymistä käsittelevässä kuvassa alkuperäisasukkaat ottavat Kolumbuksen miehistöineen vastaan tarjoten samalla lahjoja heille. Miehistö pystyttää ristiä rantaan, mikä kuvaa kristinuskon merkitystä löytöretkeilijöille. Sen voi tulkita olevan myös
ideologinen viesti siitä, että eurooppalaiset toivat oman oikean uskontonsa uudelle mantereelle ja sen asukkaille. Taustalla paikalliset asukkaat tanssivat nähdessään merimiehet,
mikä taas viittaa rauhanomaiseen kohtaamiseen. Kuvassa paikalliset asukkaat esitetään
varsin alkukantaisiksi vähine vaatteineen. Löytöretkeilijät taas edustavat sivistynyttä ja
kehittyneempää ihmistä erilaisine varusteineen ja vaatteineen. Piirroskuvassa Kolumbuksen jalka ja askel korostuvat, mitkä rakentavat kuvaa hänen rohkeasta ja määrätietoisesta
askelluksesta eteenpäin.
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Kolumbuksen retkikunta näyttäytyy ainakin osin valloittajana, koska he pystyttävät oman
uskonnon symbolin heti rantautuessaan. Kuva voi herättää sympatiaa alkuperäisasukkaita
kohtaan ja toisaalta negatiivisia tuntemuksia Kolumbusta kohtaan, sillä alkuperäisasukkaat
kuvataan tietämättömiksi löytöretkeilijöiden aikeista. Joka tapauksessa molemmat kuvat
esittävät eurooppalaisten yhtä merkittävää edistysaskelta. Ne voi nähdä myös negatiivisessa valossa ihmiskunnan edistyksen kannalta, jos katsotaan alkuperäisväestön asemaa ja
kohtaloa. Kuvaukset löytöretkestä Amerikkaan rakentavat kuvaa eurooppalaisten paremmuudesta suhteessa alkuperäisasukkaisiin.

Kuva 38. Kulttuurit kohtaavat uudella mantereella (Historian tuulet 2, 92.)

Orjuus voidaan nähdä myös yhtenä selkeänä historian murroskohtana. Kulttuurien törmäyksen seurauksia esitellään Afrikan orjuutta käsittelevissä kuvissa. Kuvassa on afrikkalaisia orjia, orjakauppiaita, kylä ja laivoja merellä. Tilanne kuvaa 1500-luvulla alkanutta Afrikan orjuutta, jossa vangittuja ihmisiä kohdeltiin julmasti orjuuttaen heitä. Kuvassa orjakauppiaat ruoskivat orjia heidän yrittäessä suojautua ruoskan iskuilta. Tämä kertookin
kuinka raadollisesta ja ikävästä ihmiskunnan historian ilmiöstä oli kyse. Se myös rakentaa
kuvaa ihmisten välisistä suhteista ja valta-asemasta, jota ihminen käytti oman edun tavoitteluun ja toisen alistamiseen. Tilanne herättää hyvin todennäköisesti negatiivisia ja jopa
vihaisia tunteita orjakauppiaita ja orjuutta kohtaan. Se saa myös katsojan pohtimaan ihmiskunnan historian taantumia ja ihmisluonnon raakutta. Samalla kuva herättää myötätuntoa
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orjia kohtaan. Kuvan orjakauppiaat ovat ulkonäön perusteella muita kuin eurooppalaisia,
todennäköisesti Afrikan heimoon kuuluvia, jotka vangitsivat toisia afrikkalaisia ja kauppasivat heidät eurooppalaisille tai arabeille. Sen perusteella katsojalle ei välttämättä ole selvää, että eurooppalaiset olivat viimekädessä vastuussa orjakaupan luomisesta.

Kuva 39. Afrikan orjuus (Historian tuulet 2, 99.)

4.7 Suomen uusi aika – koulukurin, kirjakielen syntymisen ja nuijasodan sävyttämä
aikakausi
Suomen osalta 1500–1700-lukujen historiasta oppikirjan kuvissa esitetään Ruotsin Vaasa
suvun hallitsijoita, kirjakielen kehitystä, koulukuria, rahvaan ja yläluokan elämää. Myös
talonpoikien tyytymättömyyttä vallitseviin yhteiskunnan olosuhteisiin käsitellään kuvissa.
Sen seurauksena puhjennutta nuijasotaa käsitellään siten kirjan kuvissa. Tämän aikakauden
kuvat rakentavat enemmän ihmiskäsitystä kuin edistyskertomuksesta, tosin suomen kirjakielen syntyminen oli merkittävä kehitysaskel suomalaisten kannalta.
Uuden ajan alun suomalaista koulumaailmaa kuvataan seuraavasti. Piirroskuvassa oppilaat
istuvat luokan lattialla kuuntelemassa opetusta. Yksi oppilaista joutuu seisomaan keskellä
luokkaa opettajan osoittaessa häntä sormella. Muut oppilaat katsovat opettajaa sekä seisovaa oppilasta. Keskellä seisova oppilaan ilmeestä päätellen hän on tehnyt jotakin väärin,
koska opettajan osoittaa häntä sormellaan. Osa oppilaista nauraa pilkallisesti seisovalle
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oppilaalle, joka näyttää jo purskahtavan itkuun. Tilanne viittaa kovaan koulukuriin. Katsojalle kuvan se voi herättää negatiivisia tunteita koulua ja opettajaa kohtaan kovan kurin
takia. Koulu ei näytä kovin mukavalta tai viihtyisältä paikalta. Samalla se voi synnyttää
myötätuntoa luokan keskellä seisovaa oppilasta kohtaan, joka on huomion keskipisteenä.
Se saa pohtimaan omaa kouluaikaa ja vertailemaan sitä menneen ajan kouluun. Piirroskuva
välittää kuvaa ihmisestä, jossa toisella on valtaa enemmän kuin toisella. Opettaja näyttäytyy ankarana ja toiset luokan oppilaat ilkeinä.

Kuva 40. Suomalainen koulukuri (Historian tuulet 2, 109.)

Suomalaisten sivistämiseen liittyy myös kuva Mikael Agricolasta, jossa hän on kirjoitustyönsä ääressä. Tällä kuvataan Agricolan työn merkitystä Suomen kirjakielen kehittäjänä
sekä samalla uuden ajan alun oppineisuutta. Kuva viestiikin hänen oppineisuudestaan ja
saavutuksistaan kirjallisuuden saralla. Tämä herättää mahdollisesti mielenkiintoa ajanjakso, kuvan henkilöä sekä suomen kielen kehittymistä kohtaan.
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Kuva 41. Mikael Agricola (Historian tuulet 2, 110.)

Talonpoikien ja aatelisten välille puhjennutta nuijasotaa 1500-luvun lopulla esitetään piirroskuvassa, jossa talonpojat ovat jääneet alakynteen taistelussa. Kuvassa näkyy talonpoikia
aseineen, aatelisten ritareita hevosineen. Tilanteessa ritarit kaatavat talonpojat maahan helpon oloisesti, mikä viittaa siihen, että talonpojilla oli heppoiset aseet käytössään. Kun taas
heitä vastassa oli hyvin varustettuja kuninkaan sotilaita. Kuvaus taistelusta voi herättää
myötätuntoa talonpoikia kohtaan, jotka kävivät taistelua nuijin ja huonoin varustein. Taistelukuva rakentaa kuvaa ihmisestä sotaisana olentona ja ihmisen asemasta yhteiskunnassa.
Aatelisilla oli rahaa ja hyvä asema, kun taas rahvaat saivat tyytyä taistelemaan pelkillä nuijilla.

Kuva 42. Nuijasota (Historian tuulet 2, 112.)
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Ruotsin suurvalta alkoi Vaasa suvun kuninkaista ja kuvassa 35 esitetään Kustaa II Aadolf
hevosen selässä. Kuningas ratsastaa sotavarustus yllään ja kädessä hänellä on kaukoputki.
Hänen yläpuolellaan lentää enkeli kilpi kädessä, jossa on Ruotsin valtakunnan symbolit,
mikä viittaa kuninkaan ja valtion olleen kristittyjä, joita Jumala suojeli. Kuva rakentaa käsitystä päättäväisestä ja sotataitoisesta hallitsijasta, jonka puolella myös oikea kristinusko
oli. Taustalla näkyvä sotatanner luo myös käsityksen ihmisen sotaisesta luonteesta.

Kuva 43. Kustaa II Aadolf ratsailla (Historian tuulet 2, 114.)

Hallitsijoita ja heidän intressejään muun muassa tiedettä kohtaan käsitellään yhdessä kuvassa seuraavasti. Kuvassa Kuningatar Kristiina keskustelee Rene Descartes sekä muiden
filosofien ja tieteenharjoittajien kanssa. Maalauksessa kuningatar ja filosofi Kristiina keskustelevat todennäköisesti filosofisista sekä tieteellisistä asioista. Tilanne kuvaa hyvin kuningattaren kiinnostuneisuudesta tiedettä ja maailman perimmäisiä asioita kohtaan. Kuvatekstissä mainitaan lisäksi keskustelun vahvistaneen hänen päätöstään luopua Ruotsin hallitsijan kruunusta. Tämä taas viittaa siihen, että Katariina arvosti ja luotti Descartesin mielipiteisiin. Se saa pohtimaan, millaisista asioista he keskustelivat. Tapahtuma rakentaa kuvaa ihmisestä, jolle filosofia ja asioiden tarkastelu tieteellisesti oli tärkeitä. Kuvaus kunin-
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gatar Katarinasta keskustelemassa filosofien kanssa luo käsityksen oppineesta hallitsijasta,
joka ajatteli myös muuta kuin omaa asemaansa.

Kuva 44. Kuningatar Kristiina ja Rene Descartes (Historian tuulet 2, 115.)

Suomen yhteiskunnan eri luokkien välisiä eroja käsitellään hieman samaan tapaan kuin
Italian renessanssia käsittelevässä kappaleessa. Toinen kuva kertoo 1700-luvun suomalaisesta talonpojasta ja toinen kuva puolestaan yläluokan ylellisestä elämästä. Kuvassa 21
suomalainen talonpoika kantaa kädessään lintusaalista vetäen samalla rekeä perässään.
Talonpojan ulkoinen olemus ja lintusaalis kertovat paljon sen aikaisen talonpojan elämästä
sekä asemasta. Kuvan perusteella voidaan ajatella heidän tulleen toimeen perustaidoilla,
kuten metsästyksellä.
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Kuva 45. Suomalainen talonpoika 1700-luvulla (Historian tuulet 2, 121.)

Kuva 46 kertoo puolestaan siitä, että Suomenlinnan rakennustöiden aikaan upseerit asuivat
siellä perheineen ja toivat samalla uusia tapoja mukanaan, kuten erilaisia tanssityylejä.
Tämä saa katsojan pohtimaan eri yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Yhdessä kuvat rakentavat käsitystä ihmisen erilaisista asemista ja mitä mahdollisuuksia heillä niissä oli toteuttaa. Lisäksi ne kertovat siitä, että myös alempien yhteiskuntaluokkien ihmiset pärjäsivät
aikakaudella varsin hyvin, koska talonpojilla oli ruokaa ja vaatteet yllään. Yläluokkaa kuvataan puolestaan loisteliaaksi juhlien ja hienojen asusteiden valossa. He tanssivat erilaisia
tansseja ja seurustelevat keskenään. Kertoo siitä, että Suomenlinnan rakennustöiden aikaan
upseerit olivat siellä perheineen ja toivat samalla uusia tapoja, kuten tansseja mukanaan.
Mielenkiintoa uusia tapoja ja linnakulttuuria kohtaan.
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Kuva 46. Suomalaisen yläluokan elämää 1700-luvulla (Historian tuulet 2, 130.)

4.8 1700-luvun valistusaate ja veriset vallankumoukset
1700-luvun historian tapahtumista esitetään kuvissa itsevaltiuden ajan Ranskaa, Venäjän
uudistumista Pietari I:n johdolla, valistusaatteen syntymistä ja Pohjois-Amerikan sekä
Ranskan vallankumouksia. Ne rakentavat hyvin kuvaa aikakauden keskeisimmistä tapahtumista sekä syistä, jotka olivat taustalla vallankumousten puhkeamiseen. Ranskan itsevaltias hallitsija esitetään pukeutuneena hienoon asuun eläen loisteliaassa palatsissa, mikä luo
käsitystä vallankumouksen syyksi Ranskassa. Myös yhteiskunnan epäkohdat ja tavallisen
kansan kurjuus kuvataan selkeästi. Tunnetuimmat valistusfilosofit esitetään henkilökuvina,
mikä viittaa heidän rooliinsa ja merkitykseen 1700-luvulla. Kuvat luovat mielikuvaa heidän olleen pohdiskelevia ja sivistyneitä miehiä. Sekä Pohjois-Amerikan että Ranskan vallankumouksesta on useita kuvia, jotka osaltaan korostavat niiden merkitystä kyseiseltä
aikakaudelta.
Nämä tapahtumat ja niitä esittävät kuvat voidaan tulkita myös murroskohdiksi ihmiskunnan edistyskertomuksessa. Vallankumouksia ennen ja sen jälkeen syntyi uusia aatteita,
jotka vähitellen vaikuttivat ja paransivat myös tavallisen ihmisen elämää. Oppikirjan kuvat
rakentavat siten käsitystä ihmisestä, joka halusi muuttaa yhteiskunnan epäkohtia ja oli
valmis toimimaan yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Ihmiset eivät halunneet
alistua itsevaltiaan hallintaan. Toisaalta vallankumousten seuraukset välittävät ihmiskuvaa,
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joka oli valmis ääritekoihin saavutustensa eteen, sillä kirjan kuvissa esitetään kuinka itsevaltaisesti hallinneelta kuninkaalta katkaistaan pää giljotiinilla.
1700-luvun Yhdysvaltojen ja Ranskan vallankumouksista välittyy varsin väkivaltainen
kuva. Heti ensimmäisessä itsevaltiutta käsittelevällä oppikirjan sivulla aikakausi esitetään
kuvassa hyvin sotaisaksi. Tilanne kuvaa sotatilannetta metsässä, jossa yksi mies on haavoittunut keskellä lampea toisen kannatellessa häntä. Taustalla näkyy joukko ihmisiä ajaen
takaa toista osapuolta. Tapahtumat viittaavat 1700-luvulla käytyihin erilaisiin kapinoihin ja
taisteluihin hallitsijan joukkojen ja kapinoitsijoiden välillä. Tämä rakentaa kuvaa ihmisen
sotaisuudesta sekä ihmisluonteen raakuudesta. Kuva herättää katsojassa mahdollisesti negatiivisia ajatuksia sotaa kohtaan, koska siinä on nähtävissä myös, että sodat eivät säästäneet sivullisia kuten naisia ja lapsia.

Kuva 47. Itsevaltiuden aika (Historian tuulet 2, 132-133.)

Yhdysvaltojen itsenäistymistä, sen taustalla olleita syitä ja seurauksia käsitellään kirjan
kuvissa seuraavasti. Kuvassa näkyy englantilaisia laivoineen ja amerikkalaisia siirtokuntien asukkaita laiturilla. Maiden lipuista voi päätellä, että ihmiset, jotka heittävät laivalastin
mereen, ovat Pohjois-Amerikan siirtokuntien asukkaita. Englantilaiset sotilaat taas näyttävät hätääntyneiltä kun laatikot tippuvat heidän laivastaan alas veteen. Yksi heistä seisoo
laiturilla Yhdysvaltojen lippu kädessä, mikä viittaa haluun itsenäistyä omaksi valtioksi
Isosta-Britanniasta. Tapahtumat herättävät pohtimaan, miksi siirtokuntien asukkaat halua-
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vat heittää laivalastin mereen ja miksi juuri se aloitti Yhdysvaltojen itsenäistymisen. Rakentaa kuvaa valtion asukkaista, jotka eivät halunneet alistua toisen valtion ylivaltaan tai
kokemaansa epäoikeudenmukaisuuteen. Lisäksi tilanteessa voidaan nähdä ihmisten toimivan yhdessä kun he haluavat saada aikaan muutoksia vallitseviin olosuhteisiin.

Kuva 48. Yhdysvaltojen itsenäistyminen saa alkunsa Bostonin teekutsuista (Historian tuulet 2, 148.)

Toisessa kuvassa itsenäistymistä käsitellään siten, että siinä esitetään amerikkalaisia ja
englantilaisia sotilaita sotimassa New Yorkissa, talojen palaessa taustalla. Tapahtuma kertoo Pohjois-Amerikan vapaussodan tuhoisuudesta, sillä kaupungin asukkaat pakenevat
taistelun keskellä kantaen tavaroitaan turvaan. Se on varsin synkkä kuvaus sodasta ja sen
seurauksista. Katsoja ei välttämättä asetu kummankaan osapuolen puolelle, sillä kuvatekstissä mainitaan, että kumpikin puoli syytti toisiaan tulipalon sytyttäjiksi. Liekehtivä kaupunki ja kuvan keskellä näkyvä ihmisjoukon hakatessa toisen osapuolen sotilasta rakentaa
varsin väkivaltaista ja julmaa kuvaa ihmisluonnosta.
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Kuva 49. New Yorkin kaupunki vapaussodan aikana (Historian tuulet 2, 149.)

Myös Ranskan suurta vallankumousta käsitellään useassa kuvassa, jotka kertovat niin yhteiskunnan tilasta kuin vallankumouksen väkivaltaisuudesta. Vallankumoukseen johtaneita
syitä kuvataan hyvin pilapiirroksessa, jossa kolme miestä esittää Ranskan kolmea säätyä:
aatelistoa, papistoa ja porvarit sekä kolmatta säätyä, johon kuuluivat talonpojat. Pilapiirroksen vasemman puoleisessa kuvassa tilanne on ennen vallankumousta ja oikean puoleisessa tilanne sen jälkeen. Vasemmassa kuvassa alhaisin sääty kannattelee kahta ylintä säätyä. Heidän kannattelu näyttää hyvin raskaalta taakalta. Oikean puoleisessa taas kaksi ylintä säätyä kannattelee alinta säätyä.
Asetelma esittää hyvin Ranskan vallankumouksen aikaa sekä rakentaa kuvaa ihmisten
asemasta ja eri arvoisuudesta yhteiskunnassa. Toisilla on ollut parempi asema ja enemmän
valtaa kuin toisilla. Asetelma kuitenkin muuttuu oikean puoleisessa kuvassa, joka siis kuvaa vallankumouksen jälkeistä tilaa. Kuva saattaa vaikuttaa huvittavalta, mutta toisaalta se
voi herättää myötätuntoa kolmatta säätyä kohtaan, koska he kantoivat yhteiskunnassa raskaan taakan. Tällainen kuva on hyvin symbolinen eikä se ilman kirjan tekstiä välttämättä
avaudu oppilaalle, eikä sen viesti yhteiskunnan säätyjen tilasta välttämättä selity.
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Kuva 50. Ranskan yhteiskunnan tila suuren vallankumouksen aikaan (Historian tuulet 2,
150.)

Ranskan tavallisen kansan olosuhteita kuvataan maaseutukuvalla, jossa on asukkaita ja
heidän asumuksiaan. Keskellä olevat ihmiset syövät, juovat ja keskustelevat keskenään.
Tilanne kertoo maaseudun asukkaiden raskaasta ja köyhästä elämästä. Heidän ilmeensä
kuvastavat kärsimystä ja huono-osaisuutta yhteiskunnassa. He näyttävät todella kurjilta.
Tavallisen kansan asema herättää myötätuntoa ja saa pohtimaan syitä, miksi he ovat niin
köyhiä ja asuvat huonosti. Tämän voidaan katsoa rakentavan kuvaa ihmisen huonosta asemasta ja köyhyydestä sekä käsitystä huono-osaisista, joilla ei ole juuri mahdollisuuksia
yhteiskunnassa. Tilanne välittää varsin synkkää ihmiskuvaa 1700-luvun Ranskasta.
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Kuva 51. Kansan huonot elinolosuhteet (Historian tuulet 2, 151.)

Ranskan suuren vallankumousta käsittelevissä kuvissa esitetään naisten osallistuminen
siihen. Kuvassa näkyy miehiä ja naisia, jotka ovat lähdössä marssimaan tykkeineen vallankumoukseen Ranskassa. Tilanne kertookin sen, että yhteiskunnan epäkohtiin ja niiden parantamiseksi myös naiset osallistuivat. Vallankumouksesta ja taisteluista syntyy helposti
mielikuva vain miehen osallistumisista niihin, kuva kuitenkin rakentaa kuvaa naisten halusta muuttaa vallitsevia oloja paremmiksi. Tapahtumasta välittyy käsitys ihmisten välisestä yhteistyöstä ja ihmisistä, jotka liittyivät yhteen ajaakseen yhteistä asiaa. Lisäksi se rakentaa kuvaa siitä, että ihmiset puolustivat itselleen tärkeitä asioita ja he olivat valmiita
uhrautumaan taisteluun niiden puolesta.

Kuva 52. Naiset osallistuvat Ranskan suureen vallankumoukseen (Historian tuulet 2, 153.)
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Kolmannessa vallankumousta esittävässä kuvassa näkyy mitä seurauksia siitä oli Ranskassa. Vallankumoukselliset mestaavat giljotiinilla kuninkaan ja roikottavat hänen päätään
sotilaiden edessä sotilaiden seuratessa vierestä. Tämä kuvaa hyvin, miten radikaalisti vallankumoukselliset toimivat syrjäyttäessään hallitsijan. Se kertoo myös siitä, että kansa oli
valmis äärimmäisiin keinoihin saadakseen paremmat olot maassa. Paikalla olleet sotilaat
näkivät, että hallitsija on kaatunut. Kuvan raakuudesta huolimatta, voi tapahtuma luoda
sympatioita vallankumouksellisia kohtaan, jotka kukistivat ja mestasivat kuninkaan, koska
hän ei välittänyt kansan hyvinvoinnista. Tilanne saa kuitenkin pohtimaan, miksi sotilaat
eivät puuttuneet mestaukseen? Joka tapauksessa se rakentaa käsitystä ihmisen raakuudesta
ja valmiudesta äärikeinoihin päämäärien toteutumiseksi.

Kuva 53. Ludvig XVI:n teloitus (Historian tuulet 2, 153.)

Toisessa giljotiinia esittävässä kuvassa huokuu laitteen uhkakuva, sillä se kuvataan ikään
kuin leijuvan ihmisten päällä. Piirroskuvassa miehet ovat ilmeisesti siivoamassa sen käytöstä aiheutunutta sotkua, sillä maassa näkyy iso verilammikko. Miesten kasvoilla on miet-
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teliäs ilme ja he ehkä miettivät giljotiinin kauheutta. Kuvan voi ajatella herättävän oppilaassa mielenkiintoa ja toisaalta kauhistusta teloituskonetta kohtaan. Kuvakulma luo vaikutelman kuoleman uhkasta, joka ikään kuin leijuu ilmassa. Giljotiini on todella iso ja se saa
pohtimaan, miten se toimii käytännössä. Tämä rakentaa kuvaa ihmisestä, joka osaa hyödyntää teknologiaa niin hyvässä kuin pahassa. Teloituskoneen voi tulkita kertovan ihmisen
väkivaltaisesta luonteesta. Toisaalta laitteen hyvänä puolena voidaan nähdä se, ettei se aiheuttanut kipua ja kidutusta ihmiselle, kuolema oli nopea.

Kuva 54. Giljotiini (Historian tuulet 2, 154.)

4.9 1900-luvun harppausaskeleet kehityksessä
Molempien oppikirjojen viimeiset kappaleet käsittelevät asioita, jotka ovat säilyneet kaukaisesta historiasta nykypäivän ihmisille. Tosin historian tuulet I esittelee 1900-luvun keksintöjä jo ensimmäisessä kappaleessa, mutta jatkaa niiden käsittelyä kirjan lopussa. Helsingin Senaatintorin aukeamaa esittävässä kuvassa näkyy antiikin Kreikkalaisen ja Roomalaisen aikainen rakennusarkkitehtuurin tyylisuunta. Samaan aikakauteen viitataan myös nykyaikaan sijoittuvilla kuvilla olympialaisista ja sen symboleista soihdusta ja renkaista.
Nämä asiat kertovatkin siitä, kuinka pitkään tietyt asiat säilyvät läpi vuosien. Lisäksi kirjojen viimeiset teemat esittelevät kuvissa 1900-luvun ihmisen merkittäviä saavutuksia ja
edistysaskeleita, jotka saavutettiin tieteen sekä teknologian avulla. Tällaisten kuvien voikin
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tulkita viittaavan siihen, että ihmisen edistys jatkuu, katseen ollessa tulevaisuudessa ja sen
tuomissa mahdollisuuksissa. Edistyskertomus ikään kuin huipentuu ihmisen laskeutuessa
kuun pinnalle.
Nykyaikaisista keksinnöistä nostetaan esille arkea helpottavia laitteita, kuten pyykinpesukone. Kuvassa esitetään nainen pesemässä pyykkiä 1900-luvun alussa ja 1950-luvulla.
Kolmas pyykkikone on taas jo nykyaikaista mallia. Teknologian ja tekniikan kehitys saavat
huomaamaan, kuinka erilaiset keksinnöt helpottavat ihmisen elämää valtavasti, sillä ne
ovat vähentäneet ihmisen fyysistä rasitusta. Tällainen kuva luo käsitystä siitä, että koneet
keventävät ihmisen työntekoa ja teknologian kehityksellä on suuri merkitys ihmiskunnalle.

Kuva 55. Vanha ja uuden aikaiset pesukoneet (Historian tuulet 1, 11.)

Teknisen ja teknologisen edistysten huipentumaa esitetään kuvalla, jossa ihminen laskeutuu kuun pinnalle. Valokuvassa Neil Armstrong kävelee avaruuspuvussaan. Tämä kertoo
ihmiskunnan merkittävistä saavutuksista, jotka ovat vaikuttaneet tieteeseen ja maailman
avartumiseen. Kävely kuun pinnalla herättää ihailua ja mielenkiintoa avaruutta ja avaruusmatkailua kohtaan sekä saa arvostamaan ihmiskunnan saavutuksia. Valokuva rakentaa
käsitystä ihmisen kyvykkyydestä keksiä suuria keksintöjä tieteen ja teknologian saralla.
Samalla se viittaa ihmiseen, joka oli rohkea ja seikkailunhaluinen astuessaan kohti tuntematonta avaruutta.
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Kuva 56. Neil Armstrong kuussa (Historian tuulet 2, 156.)

Lääketieteen saralla otetut kehitysaskeleet ovat ihmiskunnan kannalta erittäin merkittäviä,
sillä lääkkeiden ja hoitomenetelmien parantuessa ihmiset ovat voineet elää pidempään parantuessaan vaikeistakin sairauksista. Tähän viittaa kuva lääkäristä ja potilaasta. Valokuvassa lääkäri tutkii potilaan korvia. Tilanne rakentaa käsitystä ihmisen taidoista tieteen
saralla ja kyvykkyydestä kehittää lääketiedettä. Se myös kuvaa ihmisen pyrkimystä ja halua pysyä terveenä. Ihmiskäsityksen kannalta tällaisen kuvan voi tulkita kertovan ihmisen
halusta auttaa toisia ihmisiä.

Kuva 57. Lääkäri ja potilas (Historian tuulet 1, 152.)
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5 Johtopäätökset ja pohdinta
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää muodostavatko Otavan alakoulun oppikirjasarjan
historian tuulet 1-2 sisältämät kuvat suurta edistyskertomusta ihmiskunnan historiasta.
Lisäksi tutkin, millaista ihmiskäsitystä ne rakentavat. Nämä kaksi tutkimuskohdetta nivoutuivat hyvin olennaisesti toisiinsa, joten niiden analysoiminen yhdessä oli siten perusteltua.
Koska tutkin millaista kertomusta kuvat rakentavat, oli järkevää yhdistää kaksi eri metodia
työtäni varten. Nämä olivat kuva-analyysin ja narratiivinen metodi. Tarkastelemani oppikirjat sisälsivät suuren määrän kuvia (160), joten jokaista niistä tehtyä analyysiä ei ollut
mielekästä esitellä tässä tutkimuksessa. Siksi valitsin tekemästäni aineiston analyysistä
keskeisimmät kuva-analyysini, joiden yhteydessä esitin myös muusta aineistostani tekemiäni havaintoja. Tutkin jokaisen kuvan analysoimalla, mitä kuvassa näkyy, keitä niissä
esiintyvät ihmiset ovat ja mitä kuvassa tapahtuu. Samalla tarkastelin rakentaako analyysin
kohteena oleva kuva jollakin osa-alueella edistyskertomusta ja millaista ihmiskäsitystä
kuva välittää.
Koska alakoulun historian oppikirjojen sisältö oli jo entuudestaan minulle tuttua, havaitsin,
että oppikirjojen tekstit rakentavat edistyskertomusta ihmiskunnan historiasta, joka alkaa
ihmisen kehityksestä eläimestä ihmiseksi ja huipentuu nykyteknologian myötä. Tätä taustaa vasten oli mielenkiintoista lähteä selvittämään, miten oppikirjojen kuvat osaltaan rakentavat tai eivät rakenna tätä kertomusta. Vaikka oppikirjatutkimusta on tehty viime vuosina jo verrattain paljon, niiden sisältämät kuvat eivät ole olleet päähuomion kohteena.
Tänä päivänä oppikirjat sisältävät todella paljon erilaista kuvamateriaalia ja siksi niiden
tutkiminen on tärkeää, sillä tekstien ohelle myös ne vaikuttavat osaltaan, millaista tietoa
oppilas saa tai millainen mielikuva tietyistä tapahtumista hänelle muodostuu.
Keskeinen tutkimustulos edistyskertomuksen osalta oli, että oppikirjojen kuvista muodostuu varsin selkeä ihmiskunnan edistyskertomuksen kaari murroskohtineen. Historian tuulet
I kirjan alussa esitetään kuva, jossa ihminen näyttäytyy kehittyneimpänä lajina maapallolla
(Kuva 1). Ihmislajin kehitys kuvataan apinasta ihmisapinaksi ja lopulta ihmiseksi. Oppikirjan viimeisessä teemassa esitetään puolestaan lääketieteen kehitystä. Historian tuulet 2
kirjassa viimeisten teemojen kuvat taas esittävät ihmisen suurimpia saavutuksia, kuten astronautin laskeutumista kuun pinnalle. Jo nämä kuvat rakentavat käsitystä suuresta kehityskertomuksesta, jolla on alku ja loppu. Vaikka tämä kertomus päättyy tarkastelemieni oppi-
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kirjojen osalta ajallisesti Ranskan suureen vallankumoukseen, luovat kehityksen huipentumaa esittävät kuvat käsityksen edistymisen jatkumisesta tulevaisuudessa. Oppikirjat eivät
tee poikkeusta Suomen historian osalta, vaan myös siinä on nähtävissä selkeä alku ja kehityksen huipentuminen. Suomen asuttamisen varhaisia vaiheita esitetään kuvissa, joissa
heimoyhteisöt asuvat alkeellisissa asumuksissa. Kehityksen toista päätä edustaa Kustavilainen aika sekä Suomenlinnan rakentaminen.
Erilaiset keksinnöt, teknologian ja tieteen saralla otetut harppaukset luovat mielikuvan siitä, että ihminen on onnistunut kehittymään lajina ja saavuttamaan paljon historiansa aikana. Toisaalta voidaan pohtia, miksi kirjojen viimeisissä teemoissa on haluttu korostaa niin
voimakkaasti 1900-luvun tieteellis-teknillistä kehityskulkua, vaikka ajallisesti historian
käsittely päättyy jo 1700-luvun lopulle? Tieteellis-teknillisyyden korostaminen on tietysti
varsin luonteva tapa esittää ihmisen historian kaaren huipentuma, mutta olisiko kuvissa
voitu esittää esimerkiksi ihmisen henkistä kehitystä tai ihmisoikeuksien merkitystä?
Oppikirjoihin valitut kuvat tuovat esille jokaista aikakautta käsittelevien teemojen keskeisimpiä asioita ja tapahtumia. Kun kuvia tarkastellaan kronologisesti, voidaan havaita, miten ihminen on toiminnallaan pyrkinyt menestymään aikaisempia aikakausia paremmin.
Ihmiskunnan edistyskertomus rakentuu kuvista, joiden teemoina ovat kehityksen kuvaus
ihmislajin, tekniikan, keksintöjen, kulttuurin, tieteen sekä yhteiskunnan osilta. Tekniikan ja
keksintöjen saralla oppikirjojen kuvat rakentavat käsityksen ihmisestä, joka on onnistunut
luovaan ja kekseliääseen toimintaan. Kuvaukset teknisestä kehityksestä viittaavat siihen,
että niiden ansioista ihmisen elämä on parantunut merkittävästi. Esimerkiksi maanviljelystekniikan kehityskulku luo käsitystä siitä, että sen seurauksena ihminen asettui paikoilleen
ja pystyi monipuolistamaan ravintoaan huomattavasti.
Kulttuurin osalta kehityskulku esitetään kuvissa muun muassa kirjoitustaidon, antiikin
Rooman kylpylöiden luomisena ja kirjapainokoneiden keksimisenä. On hyvä huomata, että
kulttuurin ja tekniikan teemat menevät osin päällekkäin ja esimerkiksi kirjapanotaito voidaan nähdä kuuluvan molempiin, sillä se oli merkittävä teknillinen uudistus ja toisaalta
sillä oli kauaskantoisia kulttuurisia vaikutuksia. Kulttuurisesti yksi keskeisimmistä oppikirjojen kuvista on löytöretkiaika ja eri kulttuurien törmääminen. Löytöretkiajan voidaan
myös tulkita olevan merkittävä murroskohta edistyskertomuksessa, sillä huolimatta siitä,
että se rikastutti eurooppalaisia ja avarsi maailmankatsomusta, oli löytöretkillä negatiivisia
vaikutuksia Amerikan alkuperäisasukkaiden kannalta. Ylipäätään löytöretket esitetään ku-
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vissa kahden kulttuurin kohtaamisena, eikä niistä niinkään välity seuraukset, joita ne aiheuttivat. Eurooppalaisten ja amerikkalaisten alkuperäisasukkaiden kohtaamista esittävistä
kuvista on kuitenkin nähtävillä, kuinka alkuperäisasukkaat piiloutuivat löytöretkeilijöitä.
Yhteiskunnan ja sen hierarkian kehitys esitetään kirjojen kuvissa varsin selkeästi. Ihmislaji
kuvataan jo varhaisessa vaiheessa kykeneväksi toimimaan yhdessä muiden lajitovereidensa
kanssa. Vielä kuvassa Lucy-apinasta luodaan käsitystä ihmisapinasta, joka eli ja toimi yksin, mutta jo seuraavassa kehitysvaiheessa ihmisapinat elivät laumoissa, joissa jokaisella
oli oma roolinsa yhteisössä. Historialliselle ajalle siirryttäessä yhteiskunnissa oli selkeä
johtohahmo, hallitsija ja muut hänen alamaisiaan. Antiikin, keskiajan ja uuden ajan yhteiskunnissa oli jo selkeät yhteiskuntaluokat, ja tätä kehityskulkua oppikirjojen kuvat selkeästi
rakentavat. 1700-luvun vallankumousten ja valistusaatteen myötä kuvat esittävät muutoksia, joiden myötä itsevaltiaan asema vähitellen mureni ja kansa sai enemmän vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Tämä kehityskulku yhteiskunnan osalta kuvastaakin demokratian kehitystä ja itsevaltiuden päättymistä.
Narratiivisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erilaisiin tarinoihin, narratiiviehin.
Tutkielmassani tarkastelun kohteena olleet kuvat rakensivat edistyskertomuksen lisäksi
myös muita narratiiveja, kuten sankaritarinoita, tragedioita sekä komedioita. Sankaritarinoita edustavia kuvia ovat esimerkiksi kuvat 21, 23 ja 29, jotka esittävät keskiajan ritareita
loisteliaisiin sotavarusteisiin sonnustautuneina. 1900-luvun sankaria edustaa puolestaan
kuva 56 Neil Armstrongista astumassa kuun pinnalle. Tämän kategorian kuvissa on nähtävissä selkeästi yksi tai useampi sankari, jonka tunnistaa hänen ulkoisesta olemuksestaan,
kuten fyysisyydestä tai hienoista varusteista. Komediaa tai ironiaa esittää muun muassa
kuva 20 keskiajan karnevaaleista, jossa ihmiset käyttäytyvät hullunkurisesti. Samaa kategoriaa edustaa myös kuva 36 Marco Polon kohdatessa Kublaikaaniin tutkimusmatkallaan
Kiinaan. Piirroskuvassa miehet vaihtavat vaatteita keskenään, mikä saa heidät nauramaan
toisilleen. Traagisia kuvia ovat esimerkiksi keskiajan mustaa surmaa esittävä kuva 28, orjuutta käsittelevä kuva 39, sekä giljotiinin käyttöä esittävät 53–54 kuvat. Osa tragediaa
käsittelevistä kuvista on jopa pelottavia ja ne herättävät siten myös katsojassa helposti
voimakkaita tunteita. Mielikuvia ja tunteita herättävät kuvat toimivat todennäköisesti hyvin
pedagogisessa mielessä, sillä sellaiset kuvat jäävät oppilaan mieleen helpommin. Edellä
mainitut narratiivit sisältyvät ihmiskunnan tarinaan ja myös ne osaltaan rakentavat edistyskertomusta ja tietynlaista ihmiskäsitystä.
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Entä, millainen oppikirjojen välittämä ihmiskuva on? Tarkastelin sitä ennen kaikkea siitä
näkökulmasta pysyykö ihmiskuva koko esitetyn historian ajan samana vai muuttuuko se
kenties paremmaksi ihmislajin varhaisista vaiheista. Ihmiskäsityksen osalta tutkin lisäksi,
miten kuvissa näkyy, millainen ihmisen perusolemus ja – ominaisuudet ovat. Sekä, millainen asema kuvan ihmisellä on suhteessa toisiin ihmisiin tai ympäristöön. Vaikka oppikirjojen kuvat rakentavat selkeän kertomuksen ihmiskunnan edistyksestä, ihmiskuva ei muutu
samassa suhteessa, pahasta hyväksi tai ylipäätään paremmaksi. Ihmiskuva ja ihmiskunnan
edistyskertomus nivoutuvat läheisesti toisiinsa, sillä aineiston analyysissä tekemieni havaintojen mukaan myös ihmiskuvan osalta nähdään muutoksia, sekä edistystä että murroskohtia.
Oppikirjoihin valikoidut kuvat esittävät kunkin aikakauden keskeisiä tapahtumia ja ilmiöitä
rakentaen samalla tietynlaista ihmiskuvaa. Varhaiset ihmiset näyttäytyvät kuvissa varsin
viattomilta ja luonnonläheisiksi. He olivat osa luontoa hyödyntäen sitä ilman, että olisivat
tuhonneet ympäristöä. He myös näyttävät olevan samanarvoisia ryhmänsä keskuudessa.
(Kuvat 2-3). Tämä viaton ihmiskuva kuitenkin muuttuu varsin nopeasti siirryttäessä antiikin maailmaan. Jo antiikin maailmaa esittävistä kuvista lähtien, ihminen esitetään varsin
sotaisaksi olennoksi, joka toiminnallaan alisti muita ihmisiä ja pyrki laajentamaan alueitansa. Tämä teema näkyy myös muissa aikakautta esittävissä kuvissa, mikä kertookin ihmisen
olleen läpi historian erittäin sotaan ja väkivaltaan taipuvainen.
Keskiajan ihmiskäsitystä sävyttää kuoleman läheisyys ja tavallisen kansan raskas ja karu
arki. Kirjojen kuvissa on useita keskiaikaisia maalauksia, jotka esittävät kuolemaa, mikä
viittaa sen olleen arkipäivää sen aikakauden ihmisille. Kristinusko ja sen symbolit liittyivät
myös olennaisesti kuoleman kuvauksiin, jotka yhdessä luovat käsitystä keskiajasta uskonnollisena ja synkkänä aikakautena. Nämä teemat luovat keskiajasta ja sen ihmiskuvasta
varsin synkän ja jopa pelottavan. Toisaalta oppikirjoissa on kuvia keskiaikaisista karnevaaleista, linnakulttuurista ja juhlista, joiden voidaan tulkita olevan aikakauden valoisia ja
iloisia asioita. Ne tavallaan kuitenkin peittyvät kuolemaa ja mustansurman seurauksia käsittelevien kuvien alle. Lisäksi ristiretket ja keskiaikaista sotaa esittävät kuvat tukevat osaltaan käsitystä ihmisen sotaisuudesta, johon myös kuolema olennaisesti liittyi.
Sotaisuus on todella hallitsevana teemana useissa kuvissa, joten se myös väistämättä luo
kuvan katsojalle mielikuvan ihmisen sotaisasta luonnosta. Tietysti kuvien joukossa on paljon muutakin, kuten valoisia sekä ihmisen hyviä puolia korostavia kuvia, mutta kronologi-

80
sesti tarkasteltuna yhdessä edistyskertomuksen rinnalla, kuvat muodostavat kokonaisuudessaan varsin synkän ihmiskuvan. Esimerkiksi 1700-luvun vallankumoukset toivat mukanaan uusia aatteita, jotka levisivät laajoille alueille parantaen vähitellen kansalaisten elämää, mutta itse vallankumoukset olivat verisiä tapahtumia. Siitä kertookin hyvin Ranskan
suurta vallankumousta esittävä kuva, jossa itsevaltiaalta hallitsijalta katkaistaan pää giljotiinilla (Kuva 52). Se taas viittaa siihen, että ihminen oli valmis ääritekoihin päästäkseen
päämääriinsä, huolimatta siitä, että vallitsevat olotilat haluttiin paremmiksi.
Valoisat ja ihmisluonnon hyvät piirteet ikään kuin peittyvät lukuisten sotaisten tai toisen
ihmisen alistamista esittävien kuvien joukkoon. Mikä siis edelleen vaikuttaa siihen, millaista ihmiskuvaa oppikirjat välittävät. On syytä huomata, että kuvat rakentavat synkkää
ihmiskäsitystä juuri silloin kun kuvia tarkastellaan kronologisesti. Erillisiä teemoja ja aikakausia katsottaessa tällainen vaikutelma ei todennäköisesti ole yhtä selkeä, vaan silloin
kuvat tuovat esille myös hyviä puolia ihmisluonteesta Tieteen, tekniikan ja teknologian
saralla otetut harppausaskeleet ovat tuoneet valtavasti hyvää ihmiselle, mutta ihminen on
silti onnistunut käyttämään niitä myös omassa eduntavoittelussa, keinoja kaihtamatta. Tätä
piirrettä myös oppikirjan kuvamateriaali rakentaa.
Tutkimustulokseni ovat hyvin samansuuntaisia kuin muissa perehtymissäni ihmiskäsitystä
tutkituissa teoksissa. Esimerkiksi Historian horisontti oppikirjoja pro gradu -tutkielmassa
tutkinut Silja Nurkkala toteaa, että kirjojen välittämä ihmiskuva luo käsitystä ihmisestä,
jonka alkukoti oli paratiisin omaisessa Afrikassa, josta hänet myöhemmin karkotettiin järjestäytyneeseen Eurooppaan. Ihmisen ideaalityypiksi nousee eurooppalainen valkoinen
ihminen, joka asuu talossa kaukana luonnosta. (Nurkkala 2007, 38-39.) Omat havaintoni
tukevat Nurkkalan tulkintoja, sillä Otavan historian tuulet 1-2 kirjoissa ihmislajin kehityksestä ja edelleen ihmiskäsityksestä voidaan tehdä vastaavanlaisia havaintoja. Varsinkin
kuvat 1-3 työssäni viittaavat samanlaiseen käsitykseen ihmiskuvasta kuin Nurkkalan esittämät.
Filosofi Ilkka Niiniluoto kirjoittaa ihmiskäsitykseen ja ihmisen edistykseen liittyen, että
ihminen ei koskaan tule valmiiksi, sillä hänellä on koko ajan uusia mahdollisuuksia kehittyä. Niiniluoto toteaa ihmisen muuttavan itseään ja eri aikakausina, erilaisissa olosuhteissa
kasvaa erilaisia ihmisiä. Samalla ihminen poikkeaa muista eläimistä juuri kyvykkyydellään
teknisen ja tieteellisin keinoin muokata elinympäristöään itselleen edulliseksi. Se on ollut
ihmisen edistyksen menestystarinan lähtökohta. Edistysajatuksen juuret ovat uuden ajan
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alussa, jolloin löytöretket, kirjapaino, kopernikaaninen maailmankuva sekä renessanssi
osoittivat, että maailma on täynnä uusia asioita ja mahdollisuuksia. Edelleen modernia aikaa on hallinnut usko ihmiskunnan taloudelliseen ja poliittiseen edistymiseen ja niiden
vauhdittajina on pidetty kehittyvää tiedettä sekä uusia teknisiä keksintöjä. (Niiniluoto
2015, 22-23, 293.)
Myös Kari E. Nurmi jakaa saman näkemyksen todetessaan, että länsimainen ihmiskäsitys
on sitoutunut varsin yksipuolisesti ajatukseen ihmisen tieteellis-teknisen kehityksen mahdollistavan sekä yksilön että yhteiskunnan edistyksen. (Nurmi 2002, 96.) Näiden mainintojen valossa oppikirjat ja niiden kuvat eivät poikkea rakentaessaan kertomusta ihmisen edistyksestä ja ihmiskuvasta. Niiniluoto toteaa, että ihmisellä on ollut taipumus ajatella historiaa ja tulevaa edistyksen näkökulmasta, ihminen haluaa uskoa omiin mahdollisuuksiinsa
tulevaisuudessaan (Niiniluoto 2015, 293, 304.). Myös oppikirjat edustavat osaltaan tällaista
näkemystä, joko kirjojen tekijöiden tietoisesta tai tiedostamattomasta valinnasta.
Tarkastelemani oppikirjojen kuvat rakentavat siis varsin myönteisen kertomuksen ihmiskunnan edistyksestä, mutta koska ihmiskuva liittyy hyvin olennaisesti tähän kertomukseen,
rakentaa se taas vastaavasti jopa synkkää käsitystä ihmisestä. Ihminen on sotinut läpi historiansa ja tätä myös kirjojen kuvat rakentavat. Kuvat, jotka esittävät sotia, toisten alistamista, orjuutta sekä vallankumouksia luovat kuvien katsojalle mielikuvan ihmisestä, jolle oma
etu ja valta menevät yhteisen hyvän edelle.
Koska kuvan tulkinta on aina sen katsojasta kiinni, ei oma taustani ja ennakkotiedot historian tapahtumista voineet olla vaikuttamatta siihen, miten näin ja tulkitsin oppikirjojen kuvia. Näin ollen oppilas, joka katsoo samoja kuvia, jotka olivat analyysin kohteena, voi
nähdä ne hyvinkin eri tavalla ja korostaa eri asioita kuin minä. Oppilas ei välttämättä osaa
nähdä asiayhteyksiä kuvista historian tapahtumiin niin selkeästi kuin henkilö, jolla on jo
enemmän tietämystä historiasta. Siksi olisikin mielenkiintoista tehdä jatkotutkimusta vastaavanlaisesta aiheesta, jossa historian oppikirjojen kuvia näytettäisiin oppilaille ja heidän
tulisi vastata kuvia koskeviin kysymyksiin. Sitä kautta olisi mahdollista selvittää, miten
oppilas kokee saman kuvan kuin tutkija. Osa kuvista sisältää erilaisia symbolisia ulottuvuuksia, jotka oppilaan voi olla vielä vaikea tunnistaa ja liittää johonkin tiettyyn ilmiöön.
Tällaisessa tutkimuksessa olisi mahdollista selvittää, miten esimerkiksi kuvien symboliikka
avautuu oppilaille ja osaisivatko he tulkita kuvia siten, kuten oppikirjojen tekijät alun perin
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olivat ajatelleet. Mainitunlainen tutkimus vaatisi myös oppikirjojen tekijöiden motiivien
selvittämistä haastatteluin.
Muita mahdollisuuksia tehdä jatkotutkimusta, olisi selvittää, miten historian oppikirjojen
kuvamateriaali on kehittynyt vuosien saatossa. Millaisia kuvia oli esimerkiksi 1900-luvun
alkupuolella julkaistuissa oppikirjoissa verrattuna 2000-luvun vastaaviin? Samalla pystyttäisiin tarkastelemaan kuvien pedagogista toimivuutta ja analysoida, kuinka hyvin kuvat
mahdollisesti palvelevat niille asetettuja tavoitteita. Koska oppikirjojen kuvia on tutkittu
tähän mennessä lähinnä tekstin analyysin ohella, voisi jatkossa kuvan ja tekstin suhdetta
tarkastella, eli miten kuvat esimerkiksi tukee oppikirjojen tekstiä. Lisäksi oppikirjojen kuvamateriaalia on mahdollista tutkia vertaamalla eri kirjakustantamoiden oppikirjojen kuvia
keskenään ja tarkastella niiden välisiä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Tällaiseen
vertailevaan tutkimukseen liittyy toisaalta haasteena kuvien runsaus, mikä vaatii tutkijalta
paljon aikaa. Olisi mielenkiintoista myös selvittää, millaisia oppimiskäsityksiä oppikirjojen
kuvat tukevat. Vastaavanlaisia metodeja on mahdollista käyttää myös muiden oppiaineiden
kuin historian oppikirjojen kuvatutkimuksissa. Ylipäätään kuvien analysoinnin tutkimuskenttä oppikirjojen osalta on varsin laaja ja monipuolinen. Koska oppikirjat välittävät tietoa ja luovat osaltaan erilaisia mielikuvia, on niillä siten hyvin merkittävä asema. Siksi on
tärkeää, että oppikirjatutkimusta tehdään niin tekstin kuin kuvien osalta ja tutkimusta tulisi
myös kehittää jatkossa.
Oppikirjojen kuvitusta tutkinut Matti Hannuksen mukaan kuvan viestin ymmärtäminen
riippuu olennaisesti tulkitsijan tiedoista kuvan aiheesta. Kuvan katsoja, jolla on jo paljon
tietoa kuvan tehtävästä ja siihen liittyvistä tiedoista, osaa tulkita kuvaa sujuvasti. Usein
nuorella kuvan tulkitsijalla on varsin puutteellinen ymmärrys kuvien eri ulottuvuuksista.
Hannus toteaa, että oppilas kohtaa elämänsä aikana jatkuvasti tilanteita, joissa hän joutuu
käyttämään kuvien käsittelytaitojaan, mikä korostaakin kuvien merkitystä. Siksi koulun
kuvaopetuksen pitäisi valmentaa oppilasta tulkitsemaan myös koulun ulkopuolisia kuvaympäristöjä. Ylipäätään on tärkeää, että ihminen kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan
oman ympäristönsä visuaalisuutta, sillä ne ovat tiedonkäsittelyn kannalta olennaisia taitoja.
(Hannus 1996, 27, 33.)
Vaikka tutkielmani päätarkoituksena ei ollut arvioida, miten oppilas osaa tulkita monitulkintaisia ja symbolisia kuvia, oli silti mielenkiintoista pohtia sellaista ulottuvuutta. Tässä
valossa myös kuvien pedagogista toimivuutta oli mahdollista tarkastella ja miettiä tiettyjen
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kuvien kohdalla, kuinka hyvin ne siinä onnistuivat. Keskityin tutkimuksessani analysoimaan kuvien sisältöä, jolloin esimerkiksi niiden ulkoiset seikat, kuten värit ja muodot jäivät tarkastelusta pois. Myös niitä olisi voinut tutkia omana tutkimuksenaan tai tutkia osana
tätä tutkimusta, miten ne vaikuttavat kuvan sisältöihin.
Onnistuin mielestäni vastaamaan tutkimuksessani asettamiini tutkimusongelmiin ja analysoimaan oppikirjojen kuvia monipuolisesti. Suurin haaste oli se, kuinka hyvin pystyin
tarkastelemaan ja analysoimaan kuvia ilman, että tein niistä liian pitkälle meneviä tulkintoja. Koska olen valmistunut jo aikaisemmin historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi, tiesin
kuvien tapahtumista paljon enemmän, kuin ehkä pelkkä kuva kertoo. Siksi oli tärkeää tiedostaa tämä seikka ja välttää kuvien ylianalysointia ja keskittyä vain siihen, mitä oppikirjan kuvat sellaisenaan esittävät.
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6 Liitteet
LIITE 1

Tutkimuskysymykset

Keitä kuvassa

Mitä

on?

tapahtuu?

kuvassa

Kuvan kerto-

Millaisia

mus?

tunteita kuva
herättää?

1.

Muodostuuko

oppikirjojen kuvista
suuri

edistyskerto-

mus koko ihmiskuntaa koskien?

2. Millainen on oppikirjojen

kuvien

välittämä ihmiskuva?
Millaisia

ihmiset

ovat, millaisia ominaisuuksia heillä on,
mitä mahdollisuuksia
ihmisellä on. Mikä
asema ihmisellä on
toisiin ja häntä ympäröivään maailmaan

Tulkinta kuvasta
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