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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Kuvataide ja sen tekeminen ovat kiinnostaneet minua koko ikäni. Kouluaikanani kuvatai-

teen tunnit olivat minulle niitä tärkeimpiä, sillä koin onnistumisia ja sain positiivista pa-

lautetta paitsi opettajalta, myös muilta oppilailta. Kuvien tekeminen vaikutti myös ensim-

mäiseen ammatinvalintaani, kun lähdin opiskelemaan muotoilijaksi – ammatilla ei ollut 

väliä, kunhan se liittyi jotenkin kuvikseen! Kuvataide ja sen monet puolet ovat siis olleet 

aina jollain tavalla läsnä elämässäni, joten on luonnollista, että käsittelen kuvataiteen opet-

tamista myös tässä pro gradu -tutkielmassani. 

Olen hyvin usein ollut osallisena keskusteluissa, joissa on pohdittu esimerkiksi piirtämisen 

osaamista tai osaamattomuutta. Kokemuksieni mukaan osa ihmisistä on pitänyt itseään 

”huonona” tai ”hyvänä” piirtäjänä koko ikänsä, niin että liikettä käsityksen toiselta puolelta 

toiselle ei juuri ole. Minua kiinnostavat erityisesti luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset 

kuvantekemistaidoistaan ja -identiteetistään, sillä voiko opettaja opettaa kuvataidetta ko-

konaisvaltaisesti, kannustavasti ja innostavasti, jos hänen oma kuvantekijän identiteettinsä 

ja aineenhallintansa eivät siihen rohkaise, vaan jopa rajoittavat? Toisaalta, voiko opiskeli-

joilla olla vähäisestä kuvataiteeseen paneutumisesta huolimatta positiivinen kuvantekijän 

identiteetti ja keinoja oppilaiden ilmaisun tukemiseen? Taidekasvatuksen asiantuntijoiden 

yleinen mielipide on, että taidekasvattajan oma suhde taiteeseen on perusta opettajan to-

teuttamalle taidekasvatukselle, jossa hän rakentaa ja luo lapsen suhdetta taiteeseen. (Rusa-

nen, 2007, s. 140) Luokanopettajan monialaisiin opintoihin kuuluu tällä hetkellä 6 opinto-

pistettä kuvataiteen opintoja, joiden pohjalta hyvin monet luokanopettajat opettavat kuva-

taidetta koko uransa ajan. Tutkimuksessani haluankin tarkastella, kuinka luokanopettaja-

opiskelijat näkevät itsensä kuvantekijänä ja millaisia ovat heidän omat kokemuksensa kou-

lutaipaleensa kuvataiteen opetuksesta. 

Opiskelen tällä hetkellä myös kuvataidekasvatuksen syventäviä opintoja Lapin yliopiston 

taiteiden tiedekunnassa, mikä on osaltaan vaikuttanut aihevalintaani ja kiinnostukseeni 

toteuttaa tutkimukseni nimenomaan kuvataiteen opetuksen näkökulmasta. Itse olen kuvan-

tekijän positiivisen identiteetin oppinut jo lapsuudessa, eikä minua ole saatu nujerrettua 

kouluvuosienkaan aikana. Sekä tulevana kuvataiteen- että luokanopettajana minua kiinnos-
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taa opiskelijoiden ennen luokanopettajaopintojaan saama kuvataiteen opetus sekä erityises-

ti kuvataiteeseen vain vähän vihkiytyneiden opiskelijoiden kuvantekijyys. Näiden asioiden 

selvittäminen tukee syvempää ymmärrystä kuvantekijän identiteetin rakentumisesta ja toi-

vottavasti auttaa tulevaisuuden opetustyössäni tukemaan positiivisen kuvantekijyyden 

muodostumista oppilailleni. 

Aihe on siis merkityksellinen paitsi itselleni tulevana opettajana, myös muille luokanopet-

tajaopiskelijoille sekä kuvataidetta opettaville. Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia tarkastel-

lessani huomasin, että varsinaisesti kuvantekijyydestä sinänsä ei ole juurikaan tehty tutki-

musta, vaan samoilla aihealueilla liikkuneet tutkimukset ovat keskittyneet esimerkiksi ku-

vataidetta opettavien aineenhallintaan (mm. Haanstra, van Strien & Wagenaar, 2008; Ken-

ny, Finneran & Mitchell, 2015), taidekasvattajan identiteetin muodostumiseen (mm. Rusa-

nen, 2007; Collanus, Kairavuori & Rusanen, 2012), luokanopettajaopiskelijoiden koke-

muksiin kuvataiteen opetuksesta (Smith-Shank, 2014) tai esimerkiksi kuvataiteen aineen-

opettajien taiteen tekemiseen ja kokemiseen (Niiniskorpi, 2009). Tutkimukseni tarkoituk-

sena onkin tarkastella tulevien luokanopettajien kuvantekijyyttä ja tuottaa uutta tietoa luo-

kanopettajaopiskelijoiden kuvataiteellisesta minäpystyvyydestä ja asenteesta kuvataiteen 

oppiainetta kohtaan. 

Tutkielmani keskeisintä lähdekirjallisuutta liittyen kuvantekijyyteen ovat taidepedagogii-

kan emeritusprofessori Antero Salmisen Pääjalkainen (2005) ja kuvataiteen opettamisessa 

tukeudun etenkin Elliot Eisnerin ajatuksiin teoksessa The Arts and the Creation of Mind 

(2002). Tutkimuskirjallisuus, johon nojaan, koostuu hyvin pitkälti edellä esittelemistäni 

tutkimuksista. 

Pro gradu -tutkielmani alkaa tutkimuksen tavoitteiden esittelyllä ja teoriaosuudella, jossa 

avaan kuvantekijyyden ja identiteetin käsitteitä sekä kuvataidetta opettavan roolia. Kuvai-

len myös tutkimuksen toteutuksen ja tutkielmassani käytettävän fenomenografisen tutki-

musmenetelmän oman pääotsikkonsa alla ja aineiston analyysi esitellään sen jälkeen. Li-

säksi esittelen tutkimuksen tulokset sekä arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

Tutkielman viimeinen osuus on tietenkin pohdinta sekä jatkotutkimuksen näkökulmat. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksellani haluan tarkastella tulevien luokanopettajien käsityksiä liittyen kuvataiteen 

opetukseen ja heidän omaan kuvantekijän identiteettiinsä. Ensimmäinen tutkimustehtäväni 

keskittyy siihen, millaiseksi luokanopettajaopiskelijat kokevat ennen kuvataiteen monialai-

sia opintoja saamansa kuvataiteen opetuksen. 

Aiempien kokemusten tarkastelu on tärkeää siksi, että opettajaidentiteetin muodostuminen 

alkaa jo kauan ennen kuin tulevat opettajat edes aloittavat opintojaan. Kenny, Finneran ja 

Mitchell (2015) tuovat esille, että opettajuuteen ja opettamiseen liittyvät arvot, olettamuk-

set, käsitykset ja uskomukset muokkautuvat hyvin pitkälti suhteessa tulevan opettajan 

omiin koulukokemuksiin. Kuvataidetta opettavan identiteetin muodostumisessa ovat tärke-

ässä osassa tietysti aiempi tietämys ja kokemus taiteista. (Kenny, Finneran & Mitchell, 

2015, s. 160) Ennen opettajaopintoja saadut kokemukset kuvataiteen tekemisestä ja oppi-

misesta vaikuttavat siis paitsi asenteeseen oppiainetta kohtaan, myös opiskelijoiden omaan 

kuvantekijyyteen. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on: 

1. Millaiseksi luokanopettajaopiskelijat kokevat aiemmin saamansa ku-

vataiteen opetuksen? 

Toinen tutkimustehtäväni syventää ensimmäisen tutkimuskysymykseni kontekstia. Toisella 

tutkimuskysymykselläni haluan päästä tarkastelemaan luokanopettajaopiskelijoiden käsi-

tyksiä omasta kuvantekijyydestään, joka on monipuolinen ja identiteettiin liittyvä käsitys 

omista taidoista, tiedoista ja ilmaisutavoista. Siispä toinen tutkimuskysymykseni on: 

2. Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on kuvantekijyydes-

tään? 

Kuvantekijyyttä tarkasteltaessa on mahdollista saada tietoa siitä, millaiseksi opiskelijat 

kokevat kuvataiteellisen osaamisensa, mitkä tekniikat heitä miellyttävät ja mitä kuvatai-

teellisia tekemisen tapoja he kokevat hallitsevansa. Mitkä asiat he kokevat vahvuuksinaan, 

mitkä taas heikkouksinaan tai kehittymisen kohteinaan? Kuvantekijyyteen kuuluu teknisten 

taitojen lisäksi käsitykset omasta ilmaisusta ja visuaalisen kulttuurin ymmärtämisestä. Tut-

kimustehtävällä selvitän siis myös sitä, miten opiskelijat käsittävät oman ilmaisunsa tule-

van esille töissään ja millaiseksi he käsittävät taidemaailman tuntemuksensa. 
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Tavoittelen vastauksia tutkimuskysymyksiini fenomenografisen tutkimusotteen avulla. 

Fenomenografia keskittyy nimenomaan käsitysten ja kokemusten tutkimiseen ja sen avulla 

pyritään kuvaamaan todellisuutta sellaisena, kuin tietty joukko sen ymmärtää ja käsittää. 

Fenomenografisen analyysin kautta minun on mahdollista päästä tarkastelemaan sitä käsi-

tysten ja kokemusten kirjoa, joka luokanopettajaopiskelijoiden kyselylomakkeisiin kerto-

missa vastauksissa tulee esille. Käsitysten kirjo näyttäytyy hierarkkisina kuvauskategorioi-

na, jotka kattavat koko aineiston. 

Alkuoletukseni tutkimusaiheesta liittyvät pitkälti omiin kokemuksiini ja havaintoihini. Us-

kon luokanopettajaopiskelijoiden saaman opetuksen olleen hyvin moninaista, onhan jokai-

sella opettajalla oma henkilökohtainen tyylinsä opettaa ja jokaisella oppilaalla oma tyylinsä 

ottaa opetusta vastaan ja vastata siihen. Kuvataidekasvatuksellisesti suuntautuneena tutki-

jana toivon tietysti löytäväni aineistosta paljon positiivisia ja voimauttavia kokemuksia, 

mutta olen varma, että myös negatiivisesti sävyttyneitä kokemuksia aineistooni mahtuu. 

Sitä, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on kuvantekijyydestään, en osaa näin 

etukäteen juuri arvioida. Luulen kiinnostuksen, asenteen ja taitojen riippuvan pitkälti siitä, 

kuinka paljon opiskelija on kuvataidetta opiskellut tai tehnyt. Myös saadun kuvataiteen 

opetuksen laatu ja mielekkyys vaikuttavat varmasti omalta osaltaan opiskelijan kuvanteki-

jyyteen. Kerään aineistoni opiskelijaryhmiltä, jotka ovat aineistonkeruuhetkeen mennessä 

opiskelleet lähes kolme opintopistettä luokanopettajaopintoihin kuuluvia monialaisten 

opintojen kuvataiteen kursseja. Oman taustani ja kiinnostukseni vuoksi tietysti toivon, että 

kuvantekijyydet ovat vahvoja ja kiinnostusta kuvataiteen oppiaineeseen löytyy mahdolli-

simman monelta. Havaintojeni perusteella tiedän kuitenkin myös sen, että harva hallitsee 

kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria kovin monipuolisesti. 

 

  



5 

 

 

2 Kuvantekijyys 

Kuvantekijyydestä ja kuvantekijästä puhutaan yleisesti kuvataidekasvatuksellisissa julkai-

suissa, mutta en ole löytänyt kenenkään niitä varsinaisesti määrittelevän. Käsitteellä ku-

vantekijä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ihmistä, joka kuvia tietoisesti ja yleensä myös 

tarkoituksenmukaisesti tekee. Kuvantekijyyden käsitetään tässä tutkimuksessa koostuvan 

kuvan tekemisen eri elementeistä, kuten ilmaisusta, taidosta ja visuaalisen maailman ym-

märtämisestä (ks. kuvio 1). Kuvantekijyys ei ole sidottu taiteilijuuteen tai taiteilijan am-

mattiin, vaikka useat muodollisesti kouluttamattomat kuvien tekijät käyttävät ”ammatti-

nimikkeenään” kuvantekijää. Näen kuvantekijyyden ihmisen perustavanlaatuisena ominai-

suutena sekä kulttuurisen ja sosiaalisen kanssakäynnin vaikutuksesta muokkautuneena 

identiteetin osana, jota voidaan kehittää. 

 

Kuvio 1: Kuvantekijyyden ulottuvuudet 

Ilmaisussa eli ekspressiossa on kysymys tunteen, mielikuvan tai ajatuksen siirtämisestä 

johonkin materiaaliin. Ilmaisun mahdollistuminen edellyttää esimerkiksi kykyä nähdä ja 



6  

 

  

havaita, erilaisten materiaalien ja työvälineiden käsittelykykyä ja kuvan rakenteen luomis-

ta, jossa työn eri osat täytyy nähdä ja kuvata suhteessa kokonaisuuteen. Materiaalista tulee 

ilmaisun väline vasta sitten, kun nämä taidot hallitaan. (Salminen, 2005, s. 197) 

Kolmas kuvantekijyyden osa-alue liittyy visuaaliseen maailmaan ja sen ymmärtämiseen. 

Räsäsen (2008) mukaan niin kutsuttu avoin taidekäsitys näkee koko visuaalisen kulttuurin 

kuuluvan kuvataidekasvatuksen sisältöihin. (Räsänen, 2008, s. 64) 

Käsite kuva nähdään kuvataiteen ja sen opetuksen kontekstissa laajempana kuin kaksiulot-

teisena piirustuksena, maalauksena tai valokuvana. Kuva käsittää tässä tutkimuksessa 

kaikki visuaalisen maailman tuotteet, siis kaksiulotteisten kuvien lisäksi esimerkiksi liik-

kuvan kuvan ja veistokset. 

 

2.1 Kuvan tekemisen ulottuvuudet 

Käsittelen tutkimuksessani luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kuvantekijyydestään, 

joten kuvantekijyyteen olennaisesti liittyvä toiminta eli kuvan tekeminen vaatii tarkempaa 

tarkastelua. Tässä tutkimuksessa en siis ole kiinnostunut itse kuvan olemuksesta, laadusta 

tai arvottamisesta, vaan nimenomaan toiminnasta, jossa kuvia saadaan aikaan. 

Kuvataidekasvatuksen, tai aikaisemmin kuvaamataidonopetuksen, ja taidepedagogiikan 

emeritusprofessori Antero Salminen (2005) pohtii ihmislajin ominaislaadun luonnehtimis-

ta. Ihminen on aikojen saatossa nimittänyt lajiaan työkaluja valmistavaksi eläimeksi, puhu-

vaksi eläimeksi, leikkiväksi eläimeksi ja nauravaksi eläimeksi. Salmisen mukaan yhtä oi-

keutettua on puhua myös kuvia tekevästä eläimestä, sillä kuvien tekeminen ja niiden käyt-

täminen vuorovaikutuksen välineinä on vain ihmislajille tyypillistä toimintaa. Simpanssit 

kyllä riipustelevat mielellään, mutta kuvia ne eivät tee. Kuvan tekeminen vaatii tekijältään 

kuvan symbolisen eli semioottisen funktion ymmärtämistä. Salmisen mukaan kuvantekijän 

on siis oivallettava piirustusjälkien voivan edustaa tai korvata jotain ulkomaailman tai ku-

vitellun maailman kohteita ja niiden ominaisuuksia. Oikeastaan kuvalla ja kielellä on yh-

teinen alkuperä; jokin merkki tai äänimuodostelma voi edustaa jotain muuta kuin itseään, 

olla siis symboli. (Salminen, 2005, s. 148) 

Taiteen tohtori Sirkka Laitisen (2006) mukaan ”taiteellinen kehittyminen on sekä kuvalli-

sen ilmaisutaidon että esteettisen ja taiteellisen arviointikyvyn kehittymistä”. Arviointiky-
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vyn kehittymisessä olennaista on tarkastella paljon erilaista taidetta ja harjoitella omien 

arviointien ja käsitysten sanallistamista ja mielipiteiden jakamista. (Laitinen, 2006, s. 35–

36) Yhdysvaltalaisen, kansainvälisesti tunnetun kasvatustieteilijän ja taidekasvatuksen tut-

kijan Elliot Eisnerin (2002) mielestä oppilaiden saadessa työskennellä kuvan tekemisen tai 

tarkastelun parissa he joutuvat ajattelemaan hyvin monitahoisesti. Esteettisen kokemuksen 

mahdollistaa mieli, joka on avoin kuvitellulle ja tunnekokemuksille. Havaitseminen on 

loppujen lopuksi kognitiivinen tapahtuma. Se mitä näemme, ei ole vain maailmasta tullut 

tapahtuma, vaan mielemme muokkaa jatkuvasti näkemäämme. (Eisner, 2002, s. 13) Laiti-

nen nostaa esille sen, kuinka kuvataiteelliset prosessit ovat sekä henkisiä että ruumiillisia, 

sillä niissä materiaali ja tekniikka yhdistyvät ihmisen sisäisiin intentioihin. Kuvataiteen 

opetuksen kannalta on siis tärkeää, että opettaja tuntee kuvataiteen tekniikoita, ilmaisua ja 

kuvallista kulttuuria. (Laitinen, 2006, s. 44)  

Opettajan työn kannalta tärkeäksi nousee tietenkin opetussuunnitelma, jonka mukaisesti 

hänen tulisi opetustaan toteuttaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 

kuvataiteen opetuksen tavoitteisiin vuosiluokilla 3-6 on nostettu neljä kategoriaa: 

- Visuaalinen havaitseminen 

- Kuvallinen tuottaminen 

- Visuaalisen kulttuurin tulkinta  

- Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

 

Lisäksi vuoden 2014 perusteissa on määritelty jokaiselle oppiaineelle tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisältöalueet. Kuvataiteen oppiaineessa nämä sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 on 

teemoilteltu seuraavasti: 

S1 Omat kuvakulttuurit 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit 

S3 Taiteen maailmat 

(POPS, 2014, s. 267) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 tarkasteltaessa on helppoa huomata 

kuvantekijyyden (ks. kuvio 1, s. 5) kolme eri ulottuvuutta: ilmaisu, taito sekä havainto- ja 

arviointikykyyn liittyvä visuaalisen maailman ymmärtäminen. Ilmaisua sinänsä ei perus-

teissa määritellä, mutta jo kuvataiteen oppiaineen tehtävän määrittelyssä se on nostettu 
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ensimmäiseen virkkeeseen. Perusteiden mukaan kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata 

oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. 

(POPS, 2014, s. 266) Tärkeimmäksi keinoksi päämäärään pääsemiseksi nostetaan kuvien 

tuottaminen ja tulkitseminen, eli ilmaisu ja taito kulkevat perusteissa käsi kädessä. 

Perusteissa kuvataiteen opetuksen nähdään liittyvän visuaalisen kulttuurin ilmiöihin eten-

kin taiteen ja ympäristön ymmärtämisen kautta sekä historiallisesta että kulttuurisesta nä-

kökulmasta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 mainitaan visuaalisesta 

kulttuurista myös seuraavaa:  

”Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuk-

sia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinym-

päristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja 

muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä 

erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä.” (POPS, 2014, s. 266) 

Nämä näkökulmat visuaalisen kulttuurin ymmärtämisestä siis löytyvät perusteista jo kol-

mannelta luokalta lähtien. Monipuoliset ja kokonaisvaltaiset tavoitteet asettavat omat vaa-

timuksensa visuaalisen kulttuurin tuntemuksesta ja ymmärtämisestä luonnollisesti opetta-

jallekin. Oman haasteensa asettaa etenkin sisältöalue S1 Omat kuvakulttuurit, joka vaatii 

opetuksen sisällöiksi oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat 

omaehtoisesti. Pelkkä taidehistoriallinen tai yleiskulttuurillinen visuaalisen maailman ym-

märtäminen ei siis enää riitä, vaan opettajan on oltava valmis laajentamaan tietämystään 

myös oppilaiden omien kuvakulttuurien maailmaan. 

 

2.2 Kuvallisesta kehityksestä 

Taiteen tohtori Marjo Räsäsen (2008) mukaan piirrosten symbolijärjestelmiin pohjautuva 

tutkimus on tuottanut käsityksen kuvallisesta kehityksestä U-muotoisena käyränä. Tuon 

käsityksen mukaisesti kuvallisesti suuntautumattomat lapset ja aikuiset sijoittuvat U-

käyrän pohjalle, tai itseasiassa heidän kuvallinen kehityksensä noudattaa L-kirjaimen muo-

toa. (Räsänen, 2008, s. 48) Salminen (2005) mainitsee, että tutkimusten perusteella tiede-

tään useimpien aikuisten kuvallisen ilmaisun kykyjen jääneen tasolle, jolle lapset yleensä 

murrosikään tultuaan yltävät. (Salminen, 2005, s. 151) Lapset ovat yleensä kiinnostuneita 
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kuvien tekemisestä, mutta noin 11-vuotiaana osalla lapsista kiinnostus kuvalliseen ilmai-

suun lakkaa. Tässä ikäkaudessa niin kutsutuilla lahjakkailla alkaa sen sijaan uusi nousu, 

niin että nämä kiinnostuneet nostavat kehityskaarensa U-kirjaimen muotoon päätyen lopul-

ta ammattilaisiksi. (Räsänen, 2008, s. 48–49) 

Taidekasvatusta pitkään tutkinut Maria Laukka (2005) mainitsee piirrosten ja muiden ku-

vallisten tuotosten tutkimuksen olevan kuvataideopetuksen ydinalueita. Hän painottaa sitä, 

että opettajan on tunnettava lapsen kuvailmaisun kehitys ja kehityskaaren hahmottaminen 

varhaislapsuudesta aikuisikään, jopa vanhuuteen saakka. Tuo tietämys luo perustan hyvälle 

kuvataiteen oppiaineen pedagogiikalle. (Laukka, 2005, s. 13) 

Laukan kollega Salminen (2005) nostaa esiin, että vain pieni osa oppilaista saavuttaa es-

teettisesti täysipainoisen kuvallisen tuotteen tekemisen taidon. Vaikka kuva vastaisi ulko-

muodoltaan täydellisesti todellisuutta, ei sillä kuitenkaan sinänsä ole taiteellista arvoa. Rea-

listisen kuvaamisen taito kertoo vain tekniikan hallinnasta, eikä se yksinään riitä. Toden-

mukaisen kuvaamisen harjoittelun lisäksi tarvitaan taiteellista näkemystä ja ajatusta, kykyä 

luoda ei-sanallisin tavoin ilmaisevia muotoja, jotka välittävät sen, mitä muulla tavoin ei voi 

välittää. Salmisen mukaan näiden taitojen harjaannuttamisessa on opetuksella luonnollises-

ti keskeinen merkitys. (Salminen, 2005, s. 50) Hän mainitsee, että meidän kulttuurissamme 

etenkin useimmat aikuiset arvostavat juuri mahdollisimman realistisia ja luonnonmukaisia 

piirustuksia ja maalauksia. Tästä näkökulmasta teoksia arvottavien mielestä taideteos on 

siis sitä ”parempi” mitä realistisempi se on. (Salminen, 2005, s. 151) 
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3 Opetus ja kasvatus kuvataiteen oppiaineessa 

 

3.1 Kuvataidetta opettavan roolista ja vaatimuksista 

Tutkielmassani tarkastelen luokanopettajaopiskelijoiden, eli tulevien opettajien käsityksiä 

kuvataiteen oppiaineen kontekstissa. Opettajankoulutuksessa annetaan ne vähimmäistiedot 

ja -taidot, joiden pohjalta kuvataidetta täytyisi pystyä alakoulussa opetussuunnitelman mu-

kaisesti opettamaan. Tämän vuoksi luon seuraavaksi katsauksen kuvataidetta opettavan 

rooliin ja työhön liittyviin vaatimuksiin. 

Alankomaalaiset taidekasvatuksen tutkijat Haanstra, van Strien ja Wagenaar (2008) nosta-

vat opettajan kolmeksi tärkeimmäksi osaamisalaksi aineenhallinnan, didaktiikan ja peda-

gogiikan. Tutkijat määrittelevät kuvataiteen opetuksessa opettajan aineenhallintaan kuulu-

vaksi taiteen tekemiseen, taidekritiikkiin ja taidehistoriaan liittyvät asiat. Didaktiikkaan 

kuuluu muun muassa suunnittelu, suunnitelmien toteuttaminen ja opetuksen arviointi. Pe-

dagogiikkaan sisältyy esimerkiksi ryhmänhallinta, turvallisen työskentely-ympäristön luo-

minen sekä ryhmäprosessien ja oppilaiden mahdollisten sosiaalisten, emotionaalisten ja 

moraalisten huolien käsittely. (Haanstra, van Strien & Wagenaar, 2008, s. 45-46) Pitkään 

kuvataiteen opetusta alakoulussa tutkinut Victoria Pavlou laajentaa näkemystä osaamis-

alasta edelleen ja mainitsee opettajien ammattitaitoon vaikuttavan ainakin viiden elemen-

tin, joita ovat: heidän asenteensa taidetta kohtaan, heidän ammattitaitonsa, pedagogisen 

osaamisensa, tietämyksensä oppilaista sekä oppimisympäristöstä. (Pavlou, 2004, s. 38) 

3.1.1 Aineenhallinta 

Laitinen (2006) nostaa luovan kuvallisen työskentelyn edellytykseksi sen, että kuvan tekijä 

voi tehdä omia visuaalisia valintojaan. Tämän vuoksi on kuvataidetta opettavan tunnettava 

kuvataiteellista prosessia syvällisesti ja omakohtaisesti. Laitinen toteaakin, että ”kuvia op-

pii ymmärtämään parhaiten tekemällä niitä itse.” Opettajan täytyy myös tietää, kuinka oh-

jata kuvan tekemistä niin, että ottaa huomioon oppilaan tarkoitusperän. Hyvä opettaja antaa 

oppilaan vapaasti valita kuvalliset ja sisällölliset ratkaisunsa, mutta samalla hän opastaa 

oppilasta auttamalla häntä näkemään toisin ja keksimään uusia ratkaisuja. Jotta opettaja voi 
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ohjata oppilasta asiantuntevasti, on hänen itse tunnettava syvällisesti sekä kuvataiteen tek-

niikoita, ilmaisua että kuvallista kulttuuria. (Laitinen, 2006, s. 44) 

Taidekasvattajan identiteettiä varhaiskasvatuksessa ja taidekasvattajuuden rakentumista 

etenkin kuvataidekasvatuksen näkökulmasta tutkinut Sinikka Rusanen (2007) on tulkites-

saan opettajaopiskelijoiden taidekäsitystä koskevia oppimisprosesseja havainnut, että opis-

kelijan suhde taiteeseen on taidekasvattajan toiminnan perusta. Hänen mukaansa on olen-

naista, että jo opettajaopintojen aikana opiskelija oppii tunnistamaan taidekäsityksensä ja 

saa aineksia sen syventämiseen, perustelemiseen ja laajentamiseen, koska opettajan suhde 

taiteeseen määrittelee hänen kasvatustoiminnassaan taiteelle antamansa tilan syvyyttä ja 

laajuutta. (Rusanen, 2007, s. 182) Rusasen mukaan suhde taiteeseen rakentuu kahden tavan 

kautta, eli suhteena kuvataiteeseen kokijana ja vastaanottajana sekä suhteena omaan kuva-

taiteelliseen työskentelyyn kuvantekijän roolissa. (Rusanen, 2007, s. 140) Elliot Eisner 

(2002) painottaa, että kuvataiteen opetuksessa oppilaiden tulisi saada tarvittavat tiedot ja 

taidot, jotta he oppisivat ja pystyisivät tekemään heitä itseään tyydyttäviä kuvia. Lisäksi 

heidän tulisi oppia katsomaan taidetta ja ymmärtämään, mikä taiteen rooli kulttuurissamme 

on. Toisin sanoen, kuvataiteen opetuksen tulisi opettaa oppilasta luomaan ja kokemaan 

kuvien estetiikkaa ja ymmärtämään oma suhteensa omaan kulttuuriinsa. (Eisner, 2002, s. 

43) 

Salmisen (2005) mielestä kuvataiteellinen harrastuneisuus on tärkeää myös visuaalisen 

kulttuurin ja taidemaailman ymmärtämisen näkökulmasta. Oma kuvataiteellinen harrastus 

auttaa näkemään teoksen ilmaisukeinoihin, tekniikkaan ja materiaaliin liittyviä merkityk-

siä. Jos meillä itsellämme on tuntemusta jostain tekniikasta ja siten tietoa sen mahdolli-

suuksista ja rajoituksista, pystymme paremmin arvioimaan myös taitelijan suoritusta ja 

keskustelemaan siitä oppilaiden kanssa. (Salminen, 2005, s. 167) Haanstran, van Strienin ja 

Wagenaarin (2008) tutkimuksesta nousee esille, kuinka opettajien määritellessä sitä kuva-

taiteellista aineenhallintaa, jonka he tarvitsevat opettaakseen kuvataidetta, he korostivat 

visuaalisen kulttuurin ja taidemaailman ymmärtämisen sijaan käsin tekemisen taitoa sekä 

tietämystä eri tekniikoista ja materiaaleista. (Haanstra, van Strien & Wagenaar, 2008, s. 

47) 

Laitinen (2005) tuokin esille, kuinka kuvien vastaanottamisprosessi syvenee ymmärtäes-

sämme niiden tekotavan, työvaiheet sekä materiaalien ja välineiden mahdollisuudet ja ra-

joitukset. Pelkkä kuvien katselu oppilaiden kanssa ei riitä, sillä kuvallisen prosessin ym-
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märtämiseen tarvitaan myös sanallistamista. Laitisen mukaan tehtyjen havaintojen ääneen 

sanominen auttaa näkemään enemmän. Yhdessä havainnointi ja keskustelu kehittävät ku-

vien arviointi-, erittely- ja analysointikykyä, sillä opettajan ja vertaisten kanssa käyty kes-

kustelu tuo oppilaille esille sen, kuinka taiteessa sekä tekijällä että teoksen kokijalla on 

kummallakin oikeus omaan tulkintaansa ja juuri nämä eri näkökulmat tekevät kuvien tar-

kastelusta mielenkiintoista. (Laitinen, 2006, s. 42) 

Eisner (2002) mainitsee, kuinka kuvataidetta opettavan työssä olennaista on tieto materiaa-

leista ja niiden ominaisuuksista. Hän nostaa esimerkiksi paperimassatyöskentelyn, jossa 

tärkeää on ymmärtää jopa suunta, jonka mukaisesti paperisuikaleita lehdestä revitään. Jos 

paperi revitään syiden vastaisesti, se repeytyy miten sattuu ja suikaleista tulee epätasaisia. 

Sen sijaan syiden suuntaisesti revittynä suikaleista tulee tasaisia ja niien kanssa on hel-

pompi työskennellä. Näin tarkat esimerkit voivat tuntua triviaaleilta, mutta Eisner painottaa 

niiden vaikuttavuutta: ”they can make or brake a lesson”. (Eisner, 2002, s. 53) 

Taitava opettaja tietää, kuinka hankkia tarvittavat materiaalit ja välineet sekä järjestää ne 

luokkaan työskentelyn vaatimalla tavalla. Kuinka jakaa maalit, kuinka kerätä piirustukset, 

kuinka säilöä helposti rikkoontuvat savityöt, kuinka varmistaa työkalujen turvallisuus liit-

tyvät kaikki opettajan pedagogisiin taitoihin, jotka varmistavat opetuksen tehokkuutta. Jos 

organisointikyvyt puuttuvat, voi luokka olla kuvataiteen tunnin jälkeen kaoottinen. (Eisner, 

2002, s. 55) 

Olen huomannut, kuinka luokanopettajat jakavat sosiaalisessa mediassa toisilleen vinkkejä 

kivoista kuvistöistä, linkaten etenkin Pinterest-palveluun ladattuihin kuviin. Samassa yh-

teydessä esitellään usein valokuvia koulun seinälle ripustetuista kahdestakymmenestä sa-

manlaisesta ”kivannäköisestä ja onnistuneesta” työstä, jotka usein ovat lähempänä askarte-

lua kuin kuvataiteen oppiaineen oppilastyötä. Hakkola, Laitinen ja Ovaska-Airasmaa 

(1991) tuovat jo jossain määrin ikonisessa Lasten taidekasvatus -teoksessaan esille, että 

asiantuntematon ja epävarma aikuinen voi joskus antaa lapsille hyvin valmiita piirtämisen 

ja askartelun malleja. Samanlaisista, mallin mukaisista lopputuloksista voisi päätellä lasten 

onnistuneen ja kehittyneen taiteellisesti, mutta he ovat kehittyneet korkeintaan jäljentämi-

sen ja ohjeiden noudattamisen taidoissa. Taidekasvatuksen pedagogiikkaan liittyy se, että 

joskus se on myös epäonnistumisen pedagogiikkaa, joten myös aikuisen on suotava itsel-

leen epäonnistumisen mahdollisuus. Omaa epävarmuutta voi vähentää asiantuntemusta 

tekniikoista, ilmaisumuodoista ja aiheista lisäämällä, ei valitsemalla mallin mukaan tehtä-
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viä töitä. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa, 1991, s. 68) Mielenkiintoista on, että 

tämän kotimaisen kuvataiteen opetuksen ”perusteoksen” sanoma kaikuu yhä, kaksikym-

mentäviisi vuotta myöhemmin, jossain määrin kuuroille korville. 

Hakkolan ja muiden (1991) mukaan aikuisen ei tarvitse hakea mitään erityisiä niksejä tai 

kikkoja löytääkseen aiheita lasten kuvalliselle työskentelylle, sillä opettaja löytää kyllä 

aiheita tarkkailemalla itse ympäristöään ja havaitsemalla rikkaasti. Tärkeäksi nousee siis 

aikuisen oma, aito kiinnostus työskentelyn aiheita kohtaan, jolloin innostus ja uteliaisuus 

työskentelyä kohtaan välittyvät myös lapsille. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa, 

1991, s. 61) Toisenlaisen näkemis- ja kokemistavan lisäksi kuvataidetta opettavan tärkeä 

tehtävä on siis olla kiinnostunut oppilaiden kokemusmaailmasta ja heidän tarkoituksistaan 

kuvan tekemisen suhteen. Tässä opettajaa auttaa oppilaiden kuvallisen kehityksen tuntemi-

nen. Laitisen (2006) mukaan arviointi on myös opettajalle keino saada palautetta, sillä op-

pilaiden kuvallisista tuotoksista asiantunteva opettaja voi nähdä, miten oppilaat ovat ope-

tettavan asian ymmärtäneet. (Laitinen, 2006, s. 43) 

Taiteen tohtori Marjo Räsäsen (2008) mukaan jokaisen kuvataidetta opettavan tulisikin 

tiedostaa ne näkemykset, joihin hänen omat opetus- ja kasvatuskäytäntönsä perustuvat ja 

millaista käsitystä ne välittävät taiteen laajasta kentästä. Kuinka eri taiteenlajit näkyvät 

opetuksessa, millä tavoin otetaan huomioon oppilaiden arkeen kuuluva populaaritaide? 

Niin sanottu avoin taidekäsitys näkee koko visuaalisen kulttuurin kuuluvan kuvataidekas-

vatuksen sisältöihin. Avoin taidekäsitys asettaa opettajalle myös vaatimuksen monikulttuu-

risuuden huomioimiseen opetuksessa, jolloin huomiota tulisi kiinnittää paitsi eri yksilöi-

den, myös eri yhteiskuntaryhmien ja kulttuurien taidekäsitysten eroihin. Näiden vaatimus-

ten vuoksi kuvataidetta opettavan tulisi Räsäsen mukaan pystyä perustelemaan omia esteet-

tisiä arvojaan ja kyetä lähestymään oppilaiden näkemyksiä tasa-arvoisina omien näkemys-

tensä kanssa. (Räsänen, 2008, s. 64) 

3.1.2 Didaktinen asiantuntijuus 

Elliot Eisnerin (2002) mukaan kaksi tärkeintä asiaa liittyen oppilaiden kokemuksiin luo-

kassa ovat opetuksen ja opetussuunnitelman laatu. Eisner nostaakin kuvataiteen opettajan 

tärkeimmiksi tehtäviksi oppilaiden ajattelun kehittämisen, kuvataiteellisen pystyvyyden 

tukemisen ja kuvataiteellisen asiantuntijuuden laajentamisen. Näihin päämääriin voi päästä 

hyvin monilla eri tavoilla, eikä hyvään opetukseen ole yhtä absoluuttista ratkaisua. Koska 
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tietoa ei vain voi siirtää opettajalta oppilaalle, täytyy opettajan olla hyvin tietoinen paitsi 

oppilaiden tieto- ja taitotasosta, myös heidän arvoistaan ja arvostuksistaan. (Eisner, 2002, 

s. 46–47) Myös Haanstran, van Strienin ja Wagenaarin (2008) tutkimuksesta tulee esille, 

että kuvataidetta opettavien didaktisessa osaamisessa tärkeäksi nousee aineenhallinnallis-

ten asioiden soveltaminen heidän oppilaidensa osaamistasoon ja oppilaille sopivien tehtä-

vien suunnittelutaito. (Haanstra, van Strien & Wagenaar, 2008, s. 47) 

Hakkola, Laitinen ja Ovaska-Airasmaa (1991) nostavat esille sen, kuinka lasten kuvallisen 

ilmaisun kehittymistä ohjaava aikuinen tarvitsee työlleen raamit eli suunnitelman. Tuon 

suunnitelman tulee perustua paitsi lasten hyvään tuntemiseen, myös aikuisen omaan vank-

kaan asiantuntemukseen. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa, 1991, s. 50) Opettaja 

joutuu siis toimimaan kuten suunnittelija, joka luo halun oppia, sen sijaan että vain opettai-

si ja olettaisi oppilaiden oppivan. Tämäntyyppiset tilanteet vaativat tehtäviä ja materiaaleja, 

jotka saavat oppilaat sitoutumaan tarkoituksenmukaiseen oppimiseen, jonka puitteissa he 

voivat soveltaa tietojaan ja yhdistellä niitä kuvataiteen oppiaineen ulkopuolisiinkin näkö-

kulmiin. (Eisner, 2002, s. 46–47) 

Salminen (2005) viittaa Elliot Eisneriin, joka on ehdottanut taidekasvatuksen sovelletta-

vaksi ekspressiivisiä tavoitteita. Nämä tavoitteet kuvaavat ongelmatilannetta, jossa oppi-

laan on työskenneltävä ja ongelman, joka oppilaan on selvitettävä, mutta ne eivät määritte-

le sitä, mitä oppilaan tulisi oppia tästä tilanteesta, ongelmasta tai tehtävästä. Ekspressiiviset 

tavoitteet antavat sekä oppilaalle että opettajalle mahdollisuuden tutkimiseen, kun lopputu-

los on avoin eikä ennalta määritelty. Ne sallivat huomion kiinnittämisen sellaisiin kysy-

myksiin, joista oppilaat itse ovat kiinnostuneita ja joilla on yhteyksiä heidän omiin elä-

mysmaailmoihinsa. (Salminen, 2005, s. 196) Eisnerin (2002) mukaan taitava opettaja osaa 

asettaa tehtäväksi sellaisen ongelman, jossa on tilaa paitsi oppilaan omalle henkilökohtai-

selle tulkinnalle, myös tarpeeksi työskentelyä tukevia osa-alueita. Oppilaiden tulisikin tie-

tää, mitä heidän pitää tehdä ja se, miksi niin pitää tehdä. Heidän täytyy siis ymmärtää teh-

tävän tai projektin tarkoitus ja saada tilaa omalle tulkinnalleen. Pedagogiseen osaamiseen 

kuuluu myös se, että opetuksessa otetaan huomioon aikaisemmin tehty ja opittu sekä luok-

kahuoneen ulkopuolinen maailma. (Eisner, 2002, s. 55) 

Kokemukseni mukaan pahimmillaan alakoulun kuvataiteen tunneilla tehdyt työt täytyy 

tehdä opettajan tekemän mallin mukaisesti, niin että koulun seinälle saadaan ripustettua 

joukko samanlaisia, ”oikein tehtyjä” töitä. Ekspressiivisiin tavoitteisiin kuuluu, että niitä 
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käytettäessä ei haluta oppilaiden reaktioiden samankaltaisuutta, vaan erilaisuutta. Pedago-

gisesti tämä tarkoittaa sitä, että opettaja pyrkii luomaan tilanteen, jossa merkitykset omak-

sutaan persoonallisesti ja oppilaiden tekemät teokset ovat sen vuoksi keskenään erilaisia. 

Arvioinnin kannalta tilanne on se, että mitään yleistä arviointistandardia ei töihin voi ovel-

taa, vaan täytyy pohtia, mitä ja miksi on tuotettu, jotta työn ainutlaatuisuus ja merkitys 

saataisiin esille. Salmisen mukaan ekspressiivisyyteen liittyy siis olennaisesti yllätykselli-

syys, kun tehty teos on yllätys niin oppilaalle kuin opettajallekin. Salminen viittaa Eisne-

riin, jonka mukaan ekspressio eli ”ilmaisu” ei ole tunteiden purkamista vaan siinä on ky-

symys tunteen, mielikuvan tai ajatuksen siirtämisestä johonkin materiaaliin. Ekspression 

mahdollistuminen edellyttää esimerkiksi kykyä nähdä ja havaita, erilaisten materiaalien ja 

työvälineiden käsittelykykyä ja kuvan rakenteen luomista, jossa työn eri osat täytyy nähdä 

ja kuvata suhteessa kokonaisuuteen. Materiaalista tulee ilmaisun väline vasta sitten, kun 

nämä taidot hallitaan. (Salminen, 2005, s. 197) 

3.1.3 Pedagoginen asiantuntijuus 

Kuvataidetta opettavien täytyy pystyä arvioimaan oppilaiden tekemien töiden laatua ja 

puhumaan oppilaalle kannustavasti ja rakentavasti hänen tekemästään työstä. Arvioinnis-

sakin on monta eri näkökulmaa, jotka tulisi huomioida, esimerkiksi esteettisyys ja henkilö-

kohtaisuus. Opettajan täytyy myös ottaa huomioon se, kuinka oppilas opettajan sanomaa 

mahdollisesti tulkitsee. Eisnerin mukaan kuvataidetta opettava joutuu jatkuvasti tasapainot-

telemaan henkilökohtaisesta työstä annettavan rakentavan palautteen ja oppilaan kiinnos-

tuksen suuntaamisen rajapinnalla. Rakentavan palautteen on tarkoitus tukea sitä, että oppi-

laat arvostavat omia töitään. (Eisner, 2002, s. 53–54) 

Kuvataiteen opettamisen pedagogisiin taitoihin kuuluu Eisnerin mukaan myös opettajan 

taito olla esikuvana. Esikuvallisuus tulee esille paitsi taitona puhua kuvataiteen kontekstis-

sa, myös taitoina tehdä itse taidetta. Oppilaat eivät ole ehkä koskaan aikaisemmin kuulleet 

tai nähneet kenenkään puhuvan metaforallisesti vaikkapa maalauksesta, puusta tai raken-

nuksesta. Kuvataiteen opetus on paikka, jossa tulisi olla tilaa ja mahdollisuuksia myös kie-

likuvalliselle puheelle. (Eisner, 2002, s. 54) 

Taidekasvattajan roolin muodostumista kuvataiteen opettamisen näkökulmasta tutkinut 

Rusanen (2007) tuo esille, kuinka pelkkä materiaalien ja välineiden käytön hallinta ei riitä, 

vaan tarvitaan ymmärrystä paitsi taiteesta, myös taidekasvatuksen tehtävistä. Taidekasvat-
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tajan tehtävä on suunnitella koko kasvatusta, ei vain lapsen toimintoja, eli myös tuleva 

kasvattaja tarvitsee tuntemusta taidekasvatuksen traditioista. Tietämys traditioista on saa-

vutettavissa oman esiymmärryksen ja ennakkososialisaation perusteella joko tietoisesti tai 

ei-tietoisesti. Traditioiden tunteminen on tärkeää taidekasvattajalle siksikin, että niiden 

kautta hän muodostaa kuvan siitä mentaalisesta yhteisöstä, jonka jäsenenä hän toimii. (Ru-

sanen, 2007, s. 215) 

3.1.4 Taidemaailman ja kasvatuksen tasapainosta 

Opettaja toimii kuvataidetta opettaessaan taidemaailman välittäjänä, tosin osa opettajista 

haluaa olla mukana myös taidemaailmassa jossakin sen rooleista. He pyrkivät pitämään 

yllä samanaikaisesti sekä kasvattajan että taiteilijan identiteettiä tai korostavat tutkivaa 

opettajuutta. (Räsänen, 2008, s. 290) Räsänen puhuu integroivasta kuvataideopetuksesta, 

jossa keskeiseksi nousevat monialaisuus, monilukutaito ja monikulttuurisuus. Kuvataidetta 

opettavalla on siis monenlaisia rooleja ja eräs tapa koota eri roolit yhden nimikkeen alle on 

tarkastella niitä kulttuurityöntekijän näkökulmasta. Itsensä kulttuurityöläiseksi kokeva 

opettaja pyrkii Räsäsen mukaan viemään oppilaat koulusta maailmaan ja integroimaan 

heidän kulttuuri-identiteettiensä eri puolia kuvataiteellisessa toiminnassa. (Räsänen, 2008, 

s. 291) 

Millainen kuvataidetta opettavan oma suhde taidemaailmaan ja taiteen tekemiseen tulisi 

oikeastaan olla? Pavlou (2004) on tutkimuksessaan alakoulun opettajista muodostanut yh-

teensä viisi erilaista kuvataidetta opettavien profiilia. Näistä kaksi on niin sanottuja taitee-

seen painottuneita, eli vapaasti käännettynä taiteilija-opettaja ja spesialisti-opettaja. Lisäksi 

kolme profiileista on taiteeseen painottumattomia: innostunut, pettynyt ja välinpitämätön 

opettaja. Oppilaiden mielestä tehokkain opettaja on spesialisti-opettaja, joka integroi ope-

tukseensa kaikkein tehokkaimmin aineenhallintaa, tietoa oppilaista ja oppimisympäristöstä. 

(Pavlou, 2004, s. 35) 

Taiteilija-opettajan osaamisessa korostui taiteen tekemisen osa-alue ja oma kokemus tai-

teen tekemisestä. Taiteilija-opettajat tunnistivat taiteilijoita, taidesuuntauksia ja hallitsivat 

laajan kirjon kuvataiteen tekniikoita. He nauttivat taiteen opettamisesta ja tekemisestä sekä 

näyttelyissä käymisestä, sekä osallistuivat ehkä itsekin näyttelyihin. Taiteilija-opettajille on 

tärkeää opettaa oppilaita paitsi tekemään taidetta itse, myös katsomaan taidetta ja keskuste-

lemaan siitä. He haluavat opettaa kuvataiteesta myös sen, että taide on muutakin kuin rea-
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listista kuvaamista. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden mielestä he oppivat taiteilija-

opettajan tunnilla paljon, mutta haluaisivat enemmän vapautta ja vähemmän strukturoituja 

tunteja. Oppilaat myös toivat esille, että he eivät aina olleet kiinnostuneita siitä, mistä opet-

taja oli. (Pavlou, 2004, s. 39-40) 

Spesialisti-opettajat olivat pitäneet kuvataiteen tunneista jo kouluaikanaan ja nauttivat ku-

vataiteen opettamisesta. He halusivat olla siinä parempia ja olivat kouluttautuneet myös 

kuvataidekasvatuksessa (art and design education). Spesialisti-opettajat olivat itsevarmoja 

työssään, mutta reflektoivat jatkuvasti osaamistaan ja halusivat kehittyä. Heidän oppitun-

tinsa olivat hyvin suunniteltuja ja tähtäsivät monipuoliseen taiteen tarkasteluun ja tekemi-

seen. Taiteilija-opettajaan verrattuna spesialisti-opettajilla oli vahvempaa pedagogista 

osaamista ja he ottivat oppilaiden näkökulman paremmin huomioon. Oppilailla oli spe-

sialisti-opettajasta yleensä vain hyvää sanottavaa, opettaja esimerkiksi kuunteli oppilaita, 

motivoi heitä oikein ja tarjosi vaihtoehtoja. (Pavlou, 2004, s. 40-41) 

Innostuneet, mutta taiteeseen perehtymättömät opettajat myös nauttivat kuvataiteen ope-

tuksesta ja usein opiskelivat taidetta vapaa-ajallaan. Taiteilija-opettajaan ja spesialisti-

opettajaan verrattuna innostuneilla ei ollut samanlaista visuaalisen kulttuurin tai taidehisto-

rian tuntemusta, mutta kuvataidetta opettaessaan he pyrkivät välillä taiteen tekemisen li-

säksi opettamaan oppilaille jotain myös taiteesta. He pyrkivät motivoimaan oppilaita esi-

merkiksi monipuolisilla materiaaleilla ja heidän näkökulmaansa voikin kuvailla oppilasläh-

töiseksi. Oppilaiden mielestä innostuneen opettajan tunnit olivat mukavia, lämminhenkisiä 

ja opettaja oli kiinnostunut siitä, mitä oppilaat tekevät. (Pavlou, 2004, s. 41-42) 

Pettyneet ja perehtymättömät opettajat olivat nauttineet kuvataiteesta kouluaikanaan ja 

pitivät taiteesta, mutta olivat joutuneet pettymään etenkin kuvataiteen oppiaineen arvostuk-

seen ja asemaan työskennellessään koulussa. He eivät kokeneet saavansa tarpeeksi resurs-

seja toteuttaakseen tarpeeksi hyvää opetusta ja arvostelivat sitä, että liian moni opettaja 

opettaa kuvataidetta leväperäisesti. Pettyneet opettajat kokivat, että esimerkiksi monen 

kuudesluokkalaisen innostus ja kiinnostus kuvataidetta kohtaan on ehditty jo aiempien 

kouluvuosien aikana tuhota huonolla opetuksella. Toisaalta he olivat pettyneitä myös sii-

hen, että heillä ei itselläänkään ole tarpeeksi aikaa ja aineenhallintaa, jotta he voisivat opet-

taa laadukkaasti. Pettyneen opettajan oppilaat eivät kokeneet opettajansa tukevan heitä tai 

osaavan auttaa ongelmissa. (Pavlou, 2004, s. 42) 
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Välinpitämättömät, taiteeseen perehtymättömät opettajat kokivat olevansa epävarmoja ku-

vataidetta opettaessaan eivätkä nauttineet kuvataiteesta juurikaan. Opettajankoulutus ei 

ollut muuttanut opettajien asennetta taidetta kohtaan. Nämä opettajat eivät nähneet kuvatai-

teen olevan oppilaille tärkeää ja kertoivat, että eivät osaa opettaa kuvataidetta huonon ai-

neenhallintansa vuoksi. Heidän kuvataiteen oppituntinsa olivat aihekeskeisiä, eivätkä he 

keskustelleet tunneillaan taiteesta. Välinpitämättömien opettajien mielestä kuvataiteen tun-

nit olivat oppilaille mukava hengähdystauko lukuaineista. Parempi olisikin, jos heidän ei 

itse tarvitsisi opettaa kuvataidetta lainkaan. Oppilaat kokivat, etteivät saaneet opettajaltaan 

apua tai tukea kuvataiteellisiin ongelmiinsa ja sanoivat opetuksen olevan lähinnä piirtämis-

tä opettajan antaessa vain aiheen ja materiaalit. (Pavlou, 2004, s. 42-43) 

Pavloun tutkimus osoitti, että oppilaiden näkökulmasta motivoivinta opetusta ei annakaan 

se opettajaprofiili, joka taidetta on eniten tehnyt, vaan se, joka hallitsee myös pedagogiik-

kaa ja pystyy luomaan positiivisimman asenteen kuvataiteen opiskelua kohtaan. Taiteilija-

opettajien opetus on sisältö- ja opettajalähtöisempää kuin spesialisti-opettajien, joiden nä-

kökulma opetukseen on sisältö- ja oppilaslähtöistä. Toisaalta on otettava huomioon, että 

välillä on hankalaa erottaa opettajan aineenhallintaa pedagogisesta osaamisesta, koska ne 

ovat kytköksissä toisiinsa. Tärkeäksi ja tavoiteltavaksi nousee siis spesialisti-opettajan 

osaaminen, jossa yhdistyy innostus, kiinnostus, aineenhallinta ja taitava pedagogiikka. 

(Pavlou, 2004, s. 43-44) 

3.1.5 Opettaja taidemaailman ”portinvartijana” 

Yhdysvaltalaisen, taidekasvatusta tutkineen Deborah Smith-Shankin tutkimuksen (2014) 

mukaan useat luokanopettajaopiskelijat (”pre-service elementary teachers”) ovat tuoneet 

esille sen, kuinka kuvataiteen tunnit voivat olla oppilaille hyvin tuskallisia sen sijaan että 

ne olisivat positiivisia mahdollisuuksia kuvallisen kielen opetteluun ja luovaan ilmaisuun. 

Kuvataidetta opettavilla on Smith-Shankin mukaan suuri vaikutus oppilaan kasvuun ja 

kehitykseen, sillä he voivat toiminnallaan joko tukea tai estää oppilaan taidesuhteen muo-

dostumista. Kuvataidetta intohimoisesti opettavan on tärkeää muistaa, että kaikki oppilaat 

eivät ole yhtä innostuneita kuvataiteesta kuin hän itse. Oppilaat, joiden suhde kuvataitee-

seen ja sen opiskeluun on heikko tai jopa oppiainetta vastustava, tarvitsevat tekemiseensä 

tarkkoja suuntaviivoja ja selkeitä ohjeita kuvataiteen taidollisen puolen kehittämiseksi. 

(Smith-Shank, 2014, s. 159) Oppilaantuntemus siis nousee kuvataiteen opetuksessa tärke-
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äksi, mutta toisaalta opettajan täytyy tuntea tekniikat tarpeeksi hyvin, jotta hän osaa ohjeis-

taa ja tarpeen tullen eriyttää eri tekniikoilla työskentelyä. 

Laitinen (2006) tuo esille, kuinka tärkeää oppilaan taiteellisen kehityksen kannalta on, että 

hänellä on visuaaliseen maailmaan opas, joka kykenee auttamaan ja antamaan asiantunte-

via ohjeita. Taidollisten ja tekniikkaan liittyvien ohjeiden lisäksi opettajan tehtävänä on 

kuunnella oppilaita ja auttaa heitä ilmaisunsa kehittämisessä. Opettaja on suotuisan ilma-

piirin rakentamisessa avainroolissa. Opettajan oma oleminen ja tekeminen voivat Laitisen 

mukaan viestittää oppilaille taiteen tavoista, jotka sallivat kyseenalaistamisen, hulluttelun, 

toisin näkemisen ja erehtyväiseksi heittäytymisen. Taiteellisuus ei siis ole älyllisyyden 

vastakohta, vaan toisenlainen kokemistapa. Laitisen mielestä opettajankoulutuksessa tarvi-

taan paljon tällaisia toisenlaisia tapoja näkemiseen, ymmärtämiseen ja ajatusten ilmaisuun. 

Heittäytymiskykyä tarvitsee harjoitella ja jopa opetella uudelleen leikkimään, jos kirjoitet-

tua tietoa voimakkaasti painottava koulu ja opiskelu ovat tuon kyvyn unohduttaneet. (Lai-

tinen, 2006, s. 43) Salminen (2005) tuo esille, kuinka kuvataiteen opetuksen tavoitteena ei 

ole se, että kaikista oppilaista tulisi myöhemmin taiteilijoita. Tätä tärkeämmäksi nousee se, 

että oppilaat voivat säilyttää ”uteliaan, kyselevän ja tiedonjanoisen pyrkimyksen taiteen ja 

muun ympäristön kuvalliseen hahmottamiseen”. (Salminen, 2005, s. 49) 

 

3.2 Identiteetti taidekasvatuksessa 

Taidekasvatusta tutkineet Ruismäki ja Juvonen (2011, s. 25) nostavat esille sen, kuinka 

taidekasvattajilla on toisaalta suuri vastuu, toisaalta mahdollisuus luoda oppilailleen posi-

tiivisia kokemuksia ja hyvinkin merkityksellisiä tilaisuuksia yksilön tai yhteisön identitee-

tin tutkimiseen ja tukemiseen. Elämykselliset ja toiminnalliset menetelmät ovat tapoja luo-

da tila, aika ja paikka sille, että lapset pääsevät käsiksi oman elämänsä tärkeisiin suhtei-

siin ja tapahtumiin (Bardy & Känkänen, 2005, s. 89). 

Omassa käsityksessä itsestä on myös taiteelliset ja taidolliset puolensa, esimerkiksi musii-

killinen, liikunnallinen, kätevyyteen liittyvä ja kuvailmaisullinen puoli. Kaikki nämä ovat 

persoonallisuuden ja itsetunnon osia. Jokainen yksilö tarvitsee onnistumisia näillä eri osa-

alueilla kehittääkseen itsetuntoaan positiivisemmaksi, vahvemmaksi ja kestävämmäksi. 

Itsetunnon ja itsen ymmärtämisen kannalta taideaineet ovat arvokkaita, sillä niissä oppilai-
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den on mahdollista saada paitsi vahvoja kokemuksia, myös palautetta omasta osaamisesta. 

Tärkeää on siis rohkaisevan ja motivoivan ilmapiirin ylläpitäminen. Onnistumisen koke-

mukset ovat läheisesti yhteydessä omakuvan rakentumiseen ja siihen, millaisiksi muodos-

tuvat oppilaan keinot käsitellä omaa näkemystään itsestään (Ruismäki & Juvonen, 2011, s. 

25). 

Useat peruskoulun alaluokkien opettajat eivät ole sinut taiteen tekemisen kanssa eivätkä 

siten myöskään kuvataiteen opettamisen suhteen. Aina ei myöskään nähdä taiteen etuja 

toisten aineiden opetukseen integroimisessa ja taiteen avulla asioiden opettamisessa. 

Smith-Shankin (2014) mukaan jotkut opettajaopiskelijat kertoivat hyvistä kuvataiteen ope-

tuksen kokemuksista, jotka johtivat positiivisiin lopputuloksiin, mutta samalla kuitenkin 

useat kertoivat huonosta ja ahdistavasta taidekasvatuksesta, joka vaikutti tutkittavien elä-

mään ja taidesuhteeseen vuosien ajan. Lähes jokaisessa tutkimuksen kertomuksessa taide-

kasvattajan rooli näyttäytyi joko positiivista asennetta tukevana sankarin tai negatiivista 

asennetta tukevana ”pahiksen” roolina. (Smith-Shank, 2014, s. 149) 

Opiskelijoiden huonot kokemukset saadusta kuvataiteen opetuksesta kertovat taiteeseen 

liittyvästä vihasta, pelosta, katkeruudesta ja kateellisuudesta, joista on tullut osa opiskeli-

joiden koulutuksellista polkua. Epäilemättä nämä muistot vaikuttavat opettajaopiskelijoi-

den taidesuhteeseen myös tulevaisuudessa, niin luokassa kuin sen ulkopuolellakin. Muistot 

ja niihin liittyvät vahvat tunteet muokkaavat identiteettiä, taidesuhdetta ja kuvantekijyyttä 

ja muuttuvat henkilökohtaisiksi tarinoiksi, jotka vaikuttavat opettajan tekemään taidekas-

vatustyöhön. (Smith-Shank, 2014, s. 153) Smith-Shankin tutkimuksessa nousi esille kolme 

isompaa teemaa: piirtäminen, luovuus ja arviointi. Vaikka niin kutsuttu akateeminen taide 

ei ole ollut opetussuunnitelman vaatimuksena vuosikymmeniin, taide käsitetään yhä realis-

tisuuteen pyrkivänä kuvaamisena. (Smith-Shank, 2014, s. 156) 

Jos realistisesti ja tarkasti piirtäminen on määritelty kuvataiteen osaamisen ainoaksi mitak-

si, on opettajan helppoa arvioida oppilaiden osaamistasoa. Ja edelleen, jos tälle realistiselle 

kuvaamiselle opetuksensa perustavat opettajat voivat helposti erotella taitavat oppilaat ke-

hittymättömistä realistisen kuvaamistaidon perusteella, niin voivat oppilaatkin. Jo hyvin 

pienet lapset ymmärtävät, että töiden realistisuutta arvostavien opettajien tunneilla taita-

vuus määritellään todellisuuden kuvaamisen taitoon perustuen. Jos oppilailla ei kuitenkaan 

ole realistisen kuvaamisen taitoja ennen niitä vaativan opettajan opetukseen tulemista, hei-

dät määritellään lahjattomiksi ja arvioidaan lähtökohtaisten taitojensa perusteella sen si-
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jaan, että heidän oppimistaan arvioitaisiin. Realistisen kuvaamisen taidoiltaan kehittymät-

tömät oppilaat oppivat nopeasti, että kuvataiteen tunnit eivät ole heidän paikkansa laisin-

kaan. (Smith-Shank, 2014, s. 156) 

Smith-Shankin mukaan yksi kuvataiteen opetukseen liittyvistä käsityksistä on myös se, että 

taide tarkoittaa samaa asiaa kuin luovuus. Siis jos ihminen on luova, hän todennäköisesti 

menestyy taideaineissa. Opiskelijoilta kerätyissä tarinoissa tuli toistuvasti ilmi, että jos 

oppilas oli määritelty luovaksi, tuolla oppilaalla ei ollut koskaan ongelmia liittyen kuvatai-

teen opetukseen. Mutta mitä luovuus edes on ja kuinka sitä voi arvioida? Smith-Shankin 

mukaan yleinen käsitys luovuudesta liittyy ongelmanratkaisukykyyn sekä ajatteluun ja 

suurin osa hänen tutkimuksensa opettajaopiskelijoista kertoo arvostavansa luovuutta. Opet-

tajankoulutuksessa kannustetaan luovuuden tukemiseen ja siihen, että luovuutta opetetaan, 

opitaan ja kehitetään tietoisesti. Tästä huolimatta luovuuden kanssa menetellään usein ku-

ten piirtämään opettamisen; oppilaat eivät juurikaan saa ohjeita siihen, kuinka kehittää 

omaa luovuuttaan. (Smith-Shank, 2014, s. 157) 

 

3.3 Taidekasvattajaidentiteetin rakentumisesta 

Miia Collanuksen, Seija Kairavuoren ja Sinikka Rusasen (2012) tutkimuksessa etsittiin 

rakenteita, jotka vaikuttavat taidekasvattajaidentiteetin rakentumiseen. Tutkimuksessa kes-

kityttiin lastentarhan- ja luokanopettajaopiskelijoiden kuvataiteen oppiainesuhteeseen ja 

tekstiilityönopettajaksi opiskelevien käsityön oppiainesuhteeseen. Analyysin tuloksena 

tutkijat löysivät kaksi taidekasvattajaa positioivaa, keskenään jännitteisessä suhteessa ole-

vaa metadiskurssia; teknisen taituruuden ja itseilmaisun diskurssit. Heidän tutkimuksensa 

tuloksena vahvistui myös tämän tyyppisen metateoreettisen tietämyksen merkityksellisyys 

opettajaidentiteetin rakentumisessa. (Collanus, Kairavuori & Rusanen, 2012, s. 8) 

Tutkimuksen aineistona oli opettajaopiskelijoiden kirjoittamia esseitä; ensimmäiset tekstit 

kolmannen vuoden opetusharjoittelun alkuvaiheessa ja toiset tekstit sen jälkeen, kun he 

olivat käyneet kaikki opettajaopintoihin liittyvät kuvataiteen monialaiset kurssit. Opiskeli-

jat painottivat ensimmäisissä esseissä oppilaiden ilmaisun ja visuaalisen ajattelun tukemis-

ta, mielikuvituksen stimulointia ja positiivisten taiteen tekemisen kokemusten luomista. 

Toisissa teksteissä tärkeiksi nousivat ajanhallinta, organisointi ja suunnittelu. Metateoreet-
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tisen pohdinnan puute jälkimmäisissä teksteissä oli siis ilmeinen. Opiskelijat, jotka olivat 

aiemmin positioineet itsensä lapsen itseilmaisun tai mielikuvituksen kehittämisen tukijoik-

si, nostivat teksteissään tärkeiksi asioiksi eri tekniikoiden hallinnan ja työvälineiden nimi-

tykset, oppituntien aikaisen ajanhallinnan, luokan organisoinnin oppimisympäristöksi tai 

selkeiden ja ymmärrettävien ohjeiden antamisen. Diskurssi oli siis muuttunut ideaalien 

käsittelystä käytännön asioiden hallintaan. (Collanus, Kairavuori & Rusanen, 2012, s. 14) 

Teknisen taituruuden diskurssi vaihteli kontekstien mukaan. Ensimmäisissä teksteissään 

tulevat luokanopettajat näkivät teknisten taitojen kehittämisen yhtenä kuvataiteen pääta-

voitteena ja liittivät ne laajempiin itseilmaisun mahdollisuuksiin. Myöhemmässä vaiheessa 

kerätyssä aineistossa luokanopettajaopiskelijoiden oma tekninen osaaminen nähtiin hyvin 

tärkeänä. Itseilmaisua arvostettiin ja se yhdistettiin vahvasti luovuuden käsitteeseen, kon-

tekstista riippumatta. (Collanus, Kairavuori & Rusanen, 2012, s. 17) 

Tutkimus osoitti, myös että luokanopettajaopiskelijat määrittelivät kuvataidetta opettavan 

identiteettinsä pääosin suhteessa ideaaliin luovasta itseilmaisusta. Tämä tutkimustulos on 

linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa ja korostaa, että tarve toisenlaisiin perspektiivei-

hin, arvoihin ja tietokäsityksiin on tässä kontekstissa suuri. Lisäksi luokanopettajaopiskeli-

joilla oli selvästi hankaluuksia käsitteellistää kuvataiteen oppiaineeseen liittyviä opetushar-

joittelukokemuksiaan ja hyödyntää aiemmin opittua teoriaa. (Collanus, Kairavuori & Ru-

sanen, 2012, s. 15) 

Tämä metatason reflektion puute luokanopettajaopiskelijoiden koulutuksessa ei johdu vain 

vähäisistä opetustunneista, vaan myös vähäisestä kriittisen ja pedagogisen keskustelun ti-

lasta. Taidekasvattajan identiteetin kehittymisen tukemiseksi tulisi luokanopettajakoulu-

tuksessa huomioida paremmin oppiaineeseen liittyvä metatason ymmärrys ja sen kriittinen 

käsittely. Taiteen alaan liittyvä metatason ymmärrys sisältää myös kriittisen kysymyksen 

siitä, mitä tietoa taidekasvatuksessa on. Taidekasvattajina opettajien täytyy oppia ajattele-

maan kriittisesti ja paikantaa itsensä paitsi omaan tarinaansa, myös taidekasvatuksen mo-

niin diskursseihin. (Collanus, Kairavuori & Rusanen, 2012, s. 18) 

Laitinen (2006) näkeekin tämänhetkisen luokanopettajaopiskelijoiden saaman kuvataiteen 

opetuksen liian vähäisenä ja suppeana, jotta opintojen pohjalta voisi opettaa opetussuunni-

telman mukaisesti. Nykykoulu ei takaa automaattisesti vahvaa pohjaa taideaineissa, joten 

opettajankoulutuksessa tulisi olla aikaa syventyä erilaisiin kuvan tekemisen ilmaisumuo-

toihin, perehtyä monipuolisesti taiteeseen, visuaaliseen viestintään ja ympäristöön sekä 
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näiden perinteisiin. Tulevien opettajien tulisi päästä harjoittelemaan opetuksen soveltamis-

ta oppilaan taiteellista kehitystä tukien ja rakentamaan opetustilanteita, joissa on mahdolli-

suuksia kriittiseen ja tutkivaan kuvataiteen oppimiseen. Tärkeäksi Laitisen mielestä nousee 

myös se, että opiskelijat saisivat opetusharjoittelussa ohjausta kuvataideopetuksen asian-

tuntijalta, jotta heidän kykynsä hyödyntää taiteen mahdollisuuksia oppilaan kehityksen 

tukemiseksi paranisi. (Laitinen, 2006, s. 44) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimusstrategiaani ja tutkimuksen toteutukseen liittyvät seikat, si-

sältäen fenomenografian tutkimusmenetelmänä, aineistonkeruumenetelmäni sekä aineiston 

analyysitavan. Päädyin valitsemaan fenomenografian tutkimusmenetelmäkseni, koska olen 

kiinnostunut nimenomaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksistä ja juuri fenomenogra-

fia keskittyy käsitysten tutkimiseen. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmänä fenomenografia 

Fenomenografinen tutkimussuuntaus on tullut meille Ruotsin kautta, jossa sen tutkimuksel-

lisia lähtökohtia on kehitellyt Göteborgin yliopistossa Ference Marton. Fenomenografian 

käyttöä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tutkinut Kirsti Häkkinen kertoo fenomenogra-

fisen tutkimuksen perusoletusten poikkeavan suuresti muista laadullisista tutkimussuun-

tauksista ja painottaa, että tutkijan tulee tarkastella fenomenografista tutkimusta ohjaavia 

perusoletuksia tarkoin ennen käytännön toteutusta. (Häkkinen, 1996, s. 5) Huusko ja Palo-

niemi (2006) tuovat esille, kuinka fenomenografia on oikeastaan enemmän kuin vain tut-

kimusmenetelmä tai analyysitapa, ja sitä voikin kuvailla tutkimussuuntaukseksi, joka ohjaa 

koko tutkimusprosessia. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163) 

Niikon (2003) mukaan fenomenografialle ja fenomenologialle on yhteistä se, että kummas-

sakin huomio suuntautuu yksilön minään eli subjektiin, mikä tarkoittaa, että ollaan kiinnos-

tuneita havainnoista, tunteista, mielikuvista ja ajattelusta. Tietäminen on subjektiin sidon-

naista, koska minä eli subjekti kokee osallisuutta tietämiseen. Fenomenografia on myös 

ottanut paljon käsitteitä fenomenologiasta, kuten käsitteet ilmiö, elämismaailma, kokemus 

ja intentionaalisuus. Niikko näkeekin fenomenografian kiinnittyneen käyttämiensä käsit-

teiden kautta ontologisesti ja epistemologisesti fenomenologiaan. (Niikko, 2003, s. 12) 

Fenomenografiassa, kuten fenomenologiassakaan, ei voida täysin kuvata todellisuutta sel-

laisenaan, vaan sitä tutkitaan ihmisten kokemusten ja ymmärryksen kautta. Tutkimusotteil-

le on yhteistä myös se, että kummassakin ihmisen elämismaailmaa tarkastellaan ulkopuoli-

sen tarkkailijan näkökulmasta. Fenomenologiassa pyritään tutkimaan elämismaailmaa ih-
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misen, eli lähinnä tutkijan, omasta näkökulmasta käsin ja ymmärtämään asioiden sisäisiä 

merkityksiä, kun taas fenomenografia pyrkii kuvaamaan todellisuutta sellaisena, kun tietty 

joukko sen ymmärtää ja käsittää. Fenomenografikko siis etsii ja kuvaa eroja ihmisten käsi-

tyksissä kokea ilmiöitä. (Niikko, 2003, s. 15-16) 

Vaikka fenomenografialla ja fenomenologialla on paljon yhteistä, ei fenomenografiaa tulisi 

Niikon (2003) mukaa pitää fenomenologiana sinänsä. Fenomenologia on periaateoppi ih-

misenä olemisesta ja fenomenografiaa syvemmälle pyrkivä teoreettinen malli kokemuksen 

tutkimiseen. Fenomenografia ei ole fenomenologista filosofiaa tai filosofisen metodin so-

veltamista tutkimukseen, vaan tutkimusmetodi, jonka avulla tutkija pyrkii reflektoinnin 

avulla tutkimaan toisten ihmisten kokemuksista syntyneitä käsityksiä. (Niikko, 2003, s. 21-

22) 

Tarkastelen tutkimuksessani luokanopettajaopiskelijoiden muodostamia käsityksiä ja nii-

den keskinäisiä merkityssuhteita liittyen heidän kuvantekijyyteensä ja aikaisempiin koke-

muksiin kuvataiteen opetuksesta. Kuvantekijyydellä tarkoitan ihmisen monipuolista ja 

identiteettiin liittyvää käsitystä omista taidoistaan, tiedoistaan ja ilmaisutavoistaan kuvatai-

teen kontekstissa. Häkkisen (1996) mukaan fenomenografinen tutkimusote ei keskity tut-

kimaan havainnointi- tai ajatteluprosesseja sinänsä tai yritä löytää tutkittavan ilmiön syvin-

tä, aitoa olemusta, vaan keskittyy tieteellisten totuuksien etsimisen sijasta ihmisen arkiajat-

telun tutkimiseen. Tarkoituksena on nostaa esiin keskenään toisistaan poikkeavia ajattelu-

tapoja tiettyyn ilmiöön tai käsitteeseen liittyen. (Häkkinen, 1996, s. 86) Fenomenografinen 

tutkimusote sopii tutkimukseeni, koska haluan tutkia nimenomaan käsityksiä kuvanteki-

jyydestä ja siihen liittyvistä osa-alueista. Tämä on mahdollista toteuttaa tarkastelemalla 

opiskelijoiden kokemuksia heidän taidoistaan, tiedoistaan ja kiinnostuksenkohteistaan. 

Omana tarkoituksenani tutkijana ei ole löytää esimerkiksi yhtä oikeaa, parasta kuvanteki-

jyyden identiteettiä enkä ole kiinnostunut siitä, miksi henkilöt käsittävät asioita kuten käsit-

tävät. Sen sijaan haluan tarkastella, kuinka luokanopettajaopiskelijat kokevat eri kuvanteki-

jyyden osa-alueiden toteutuvan henkilökohtaisesti. 

Rissasen (2006) mukaan juuri erot merkityksenannoissa sekä ihmisten toisistaan poikkea-

vat käsitykset ovat fenomenografian lähtökohtana ja noiden käsityserojen tutkimiseen fe-

nomenografisella tutkimusotteella on mahdollista päästä käsiksi. (Rissanen, 2006) Feno-

menografiassa ollaan siis kiinnostuneita kokemusten variaatioista, eli keskenään erilaisista 

tavoista kokea jotakin. Tutkijan tehtävänä on etsiä aineistosta erilaisia kokemuksen tapoja 
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sekä yleistää ja hierarkisoida ne. (Niikko, 2003, s. 23) Järvinen ja Järvinen (2000) muotoi-

levat fenomenografialle sen tutkimusotteessa esille tulevat kolme ominaista piirrettä; 1) 

perspektiivin valinnan, 2) ilmiön olemuksen tarkastelun sekä 3) aineiston pohjalta tehtä-

vien luokitusten tavan kattaa koko vastausten variaatio. (Järvinen & Järvinen, 2000, s. 86-

87) 

Ensimmäinen keskeinen piirre eli perspektiivin valinta määrittelee tutkijan tutkimusnäkö-

kulman, jonka soveltamisessa on Rissasen (2006) mukaan erotettavissa kaksi toisistaan 

poikkeavaa tiedon tasoa. Ensimmäisen asteen perspektiivissä on kyse siitä, että tutkija 

orientoituu ympäröivään maailmaan ja tekee siitä päätelmiä (Järvinen & Järvinen, 2000, s. 

86). Ensimmäisen asteen näkökulmassa tutkija kuvaa tutkittavaa ilmiötä suoraan, kun hän 

kohtaa sen kokemuksensa kautta. Toisen asteen perspektiivi vie tarkastelua syvemmälle ja 

painottaa toisten ihmisten tapaa kokea jotakin. Toisen asteen näkökulmassa pyritään ku-

vaamaan ihmisten toisistaan poikkeavia näkökulmia, kuten käsityksiä ja kokemuksia, tut-

kittavaan ilmiöön liittyen. (Niikko, 2003, s. 24-25)   

Fenomenografiassa käsitys ja kokemus ovat keskeisiä käsitteitä liittyen etenkin toisen as-

teen perspektiiviin. Niikon (2003) mukaan kokemus (noesis) on prosessi, joka tähtää käsi-

tyksiin (noema) ja niiden tarkennuksiin. Fenomenografiassa tapa kokea jotakin on rinnak-

kainen tavalle käsittää tai ymmärtää jotakin. Käsittäminen tai käsitys tarkoittaa fenomeno-

grafian kontekstissa perustavaa laatua olevaa ymmärtämistä tai näkemystä jostakin, joka 

kuvaillaan kokemuksen sisältötermein. Käsitys on yksilön abstrakti tapa liittää itsensä hän-

tä ympäröivään maailmaan. Fenomenografiassa käsitysten nähdään olevan luonteeltaan 

esireflektiivisiä, eli yksilön kokemukset ovat jatkuvasti läsnä hänen tajunnassaan, vaikka 

hän ei olisikaan niistä tietoinen. (Niikko, 2003, s. 25) 

Fenomenografisessa tutkimusotteessa erotetaan käsittämisessä ja käsityksessä kaksi aspek-

tia, mitä-aspekti ja kuinka-aspekti. Mitä-aspekti suuntaa ajattelun kohteeseen, jonka luonne 

voi olla fyysinen tai psyykkinen, tutkija siis kuvaa jotain kohdetta sellaisena kuin se hänel-

le näyttäytyy. Kuinka-aspekti (myös nimitystä miten-aspekti käytetään) sen sijaan kertoo, 

miten tutkija rajaa jonkin ajattelun kohteen, eli miten hän sen käsittää. (Järvinen & Järvi-

nen, 2000, s. 87) Uljensin (ks. Järvinen & Järvinen, 2000) mukaan se, kuinka me näemme, 

määrittää sen, mitä me näemme. Toisin sanoen mitä-aspekti syntyy kuinka-aspektin käyn-

nistyessä ajattelutoimintana. (Järvinen & Järvinen, 2000, s. 87) Rissasen (2006) mukaan 

tutkijan tehtävä on tarkastella, millaiseksi tutkittavan ilmiön sisällön merkitys muodostuu 
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erilaisten käsitysten valossa. Tutkittavaksi nousevat myös tutkittavien ajattelun muodot ja 

kokemuksellisuus. (Rissanen, 2006) 

Fenomenografiassa tutkija on siis kiinnostunut tutkittaviensa tavoista kokea jokin ilmiö. 

Oman tutkimukseni kannalta olen kiinnostunut siitä, kuinka luokanopettajaopiskelijat ko-

kevat kuvantekijyytensä, siis millaiseksi he kokevat kuvataiteellisen osaamisensa ilmaisun, 

taidon ja taidemaailman ymmärtämisen näkökulmista. Ensimmäisellä tutkimuskysymyk-

selläni, millaiseksi luokanopettajaopiskelijat kokevat aiemmin saamansa kuvataiteen ope-

tuksen?, haluan päästä tarkastelemaan ei pelkästään sitä, ovatko kokemukset olleet hyviä 

vai huonoja, vaan myös sitä, millaisia vaikutuksia noilla kokemuksilla on mahdollisesti 

ollut luokanopettajaopiskelijoiden kuvantekijyyden rakentumiseen. Toisella tutkimusky-

symykselläni, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on kuvantekijyydestään?, 

pyrin valottamaan esimerkiksi luokanopettajaopiskelijoiden kuvataiteellista minäpysty-

vyyttä, eli tutkittavien kokemusta kuvataiteellisesta osaamisestaan, siis tiedoista, taidoista 

ja kiinnostuksesta liittyen kuvataiteen oppiaineeseen. Tarkoitus ei ole siis tarkastella en-

simmäisen aspektin mukaisesti esimerkiksi sitä, kuinka luokanopettajaopiskelijat ymmär-

tävät kuvantekijyyden, vaan informanttien kuvantekijyyden syvyyttä itsessään. Kumman-

kin tutkimuskysymyksen osalta pyrin pääsemään ohi ensimmäisen asteen näkökulman eli 

mitä-aspektin ja tarkastelemaan tutkimusaihettani toisen asteen näkökulman eli kuinka-

aspektin kautta. 

Fenomenografisen tutkimuksen toinen keskeinen piirre on ilmiön olemuksen tarkastelu. 

Sen mukaan on olemassa sellainen käsitteellistämistapojen ja ajattelun muotojen taso, joka 

on yleisen ja yksilölle ominaisimman tason välissä. Juuri tästä yksilön ja häntä ympäröivän 

maailman väliin jäävästä tasosta fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita. (Järvinen & Jär-

vinen, 2000, s. 87) Tähän ilmiön olemuksen tarkastelun tasoon liittyy myös fenomenogra-

finen ihmiskuva, jonka mukaan ihminen luo merkityksiä suhteessa ympäristöönsä. Yksilöl-

lä on yleinen, globaali suhde maailmaan, jossa hän elää, mutta merkityksenannon kautta 

hän muodostaa Häkkisen (1996) mukaan myös erityisiä suhteita osiin maailmaa. (Häkki-

nen, 1996, s. 28) 

Kolmas keskeinen fenomenografian piirre on aineiston pohjalta tehtyjen luokitusten tapa 

kattaa koko aineisto. Tutkijan tekemät luokitukset ovat jo itsessään tutkimuksen tuloksia. 

(Järvinen & Järvinen, 2000, s. 87) Häkkinen (1996) nostaa nämä systemaattisesti ihmisten 

käsityksiä asioista kuvaamaan pyrkivät käsityskategoriat jopa tutkimuksen tärkeimmäksi 
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tulokseksi. Ne tulee käsittää päätulokseksi siksi, että ne paitsi muodostavat fenomenologi-

sen tutkimuksen perustan, myös samalla edustavat tutkimuksessa teorian suhdetta empiri-

aan. (Häkkinen, 1996, s. 33) 

 

4.2 Tutkimusaineiston hankinta 

Fenomenografisessa tutkimuksessa hyödynnetään kirjalliseen muotoon muutettuja aineis-

toja ja keskeiseksi asiaksi aineistonkeruussa nousee avoimuus kysymyksenasettelussa. 

Avoimuus on tärkeää siksi, että sillä mahdollistetaan erilaisten käsitysten kirjoa. (Huusko 

& Paloniemi, 2006, s. 163–164) Rissasen (2006) mukaan fenomenografisessa tutkimusot-

teessa käytettävät aineistot ovat yleensä empiirisiä laadullisia haastatteluaineistoja. Feno-

menografialla ei tutkimusotteena ole kuitenkaan mitään yhtä oikeaa, yleisesti määriteltyä 

aineistonkeruumenetelmää, vaan fenomenografisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä 

melkeinpä millä vain laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmällä. Valitsin omaksi 

aineistonkeruumenetelmäkseni lomakekyselyn, jonka kysymyksenasetteluissa otin huomi-

oon fenomenografiselle tutkimusotteelle ominaisen toisen asteen näkökulman, eli kuinka-

aspektin.  

Vallin (2010) mukaan kyselylomakkeen rakentamiselle on tärkeää, että tutkijalla on vank-

kaa tietoa tutkimastaan aiheesta. Teoreettinen tuntemus auttaa tutkijaa löytämään keskeiset 

käsitteet ja muotoilemaan kysymykset tutkimusaiheen kannalta relevanteiksi. (Valli, 2010, 

s. 104) Muotoilin kyselylomakkeen nimenomaan teoreettisen tuntemukseni pohjalta ja tut-

kielman ohjaaja hyväksyi lomakkeen ja antoi siihen kommentteja ennen kuin menin ke-

räämään aineistoni. Halusin pitää lomakkeen mahdollisimman lyhyenä, jotta vastaajat ko-

kivat vastaamisen helpoksi ja vaivattomaksi, mutta samalla minun täytyi tasapainotella 

kysymyksillä saatavan tietomäärän kanssa. 

Keräsin aineistoni Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, luokanopettajan mo-

nialaisten opintojen kuvataiteen tunneilla kahdelta eri ryhmältä. Olin siis tutkijana itse pai-

kalla ja esittelin ennen aineistonkeruuta lyhyesti itseni sekä tutkimusaiheeni, jotta opiskeli-

jat saivat käsityksen siitä, mitä varten heidän vastauksiaan halusin kerätä. Lisäksi kävin 

lyhyesti läpi tutkimuslomakkeen ja esitin toivomuksen siitä, että opiskelijat voisivat ystä-

vällisesti vastata useammalla kuin muutamalla sanalla lomakkeen kysymyksiin. Valli 
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(2010) mainitsee, että tämän tyyppisessä aineistonkeruumuodossa selkeä etu on se, että 

paikalla oleva tutkija voi tarkentaa kysymyksiä, jos hän huomaa, etteivät vastaajat esimer-

kiksi ymmärrä kysymystä oikein. Toisaalta myös vastaajat voivat itse kysyä, jos eivät jo-

tain lomakkeessa ymmärrä. (Valli, 2010, s. 108) Kysymyksiä ei juuri noussut, ainoastaan 

eräs vastaaja kysyi mediataiteen määritelmää tekniikkakysymykseen liittyen. 

Opiskelijat vastasivat jakamaani paperiseen lomakkeeseen, jossa oli sekä monivalinta- että 

avoimia kysymyksiä (liite 1). Aineisto kerättiin huhtikuun 2016 loppupuolella kahdelta 

kuvataiteen monialaisten opintojen ensimmäisen vuosikurssin ryhmältä. Vastausajankoh-

tana opiskelijat olivat siis jo ehtineet opiskella lähes puolet kuvataiteen monialaisista opin-

noista, joiden pohjalta heistä moni tulee kuvataidetta peruskoulun alaluokilla opettamaan. 

Kyselylomakkeessa (liite 1) oli taustatietojen (sukupuoli, ikä, aiempi koulutus) lisäksi seit-

semän kysymystä, joista kaksi on monivalintakysymyksiä ja muut viisi avoimia kysymyk-

siä. Lisäksi toisessa monivalintakysymyksessä vastaaja pystyi tarkentamaan vastaustaan 

alleviivaamalla. Kysymyksenasettelun avoimuus on fenomenografiassa tärkeää erilaisten 

käsitysten kirjon mahdollistamiseksi, joten tämänkin vuoksi suosin kyselylomakkeessani 

avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeella pyrittiin keräämään aineistoa niin, että vastaukset 

kattavat kuvantekijyyden kaikki kolme ulottuvuutta; ilmaisun, taidon ja visuaalisen maail-

man ymmärtämisen. Aiemmin saatuun kuvataiteen opetukseen liittyvät kysymykset 1 ja 2, 

joissa tiedustellaan sitä, onko vastaaja opiskellut kuvataidetta peruskoulun pakollisten 

kurssien jälkeen, kuinka paljon ja millaista opetus on ollut. 

Taitoon ja ilmaisuun liittyy monivalintakysymys (kysymys 3), jossa vastaaja sai valita 0-9 

mieluisiksi koettua kuvataiteen tekniikkaa. Vastaajalla oli siis mahdollisuus valita myös 

nolla, eli ei yhtään mieluista tekniikkaa. Mahdollisiksi tekniikoiksi valitsin peruskoulussa-

kin opetettavat piirustuksen, maalauksen, valokuvauksen, grafiikan, keramiikan, rakentelun 

sekä ympäristö- ja mediataiteen tekniikat. Näiden lisäksi vastaajalla oli mahdollisuus valita 

jonkin muu, ja kertoa, mikä se on. 

Taitoon liittyy myös lomakkeessa oleva kysymys 4, eli pyyntö alleviivata edellä mainituis-

ta tekniikoista ne, joissa vastaaja kokee olevansa hyvä tai melko hyvä. Vastaaja pystyi jäl-

leen alleviivaamaan 0-9 tekniikkaa. Taidosta olen kiinnostunut myös seuraavassa kysy-

myksessä (5): Millaiseksi koet oman kuvataiteellisen osaamisesi? Tässä vastaaja pystyi 

tuomaan esille sekä positiivisia että kehitettäviä asioita omassa osaamisessaan ja kuvaile-

maan osaamisensa tasoa. 
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Kysymys 6 keskittyy sanallistamaan sitä, millä tavoin ilmaisu tulee esille vastaajan töissä. 

Vastaaja joutui miettimään ilmaisun käsitettä ja soveltamaan sitä omien töidensä ja tekemi-

sensä tarkasteluun. Kysymys 7 kuuluu: Millaiseksi koet visuaalisen maailman (erityisesti 

taidemaailman) tuntemuksesi? Tällä kysymyksellä pyrin saamaan vastauksia siihen, kuinka 

vahva tuntemus vastaajilla on visuaalisesta maailmasta sekä millainen heidän suhteensa 

siihen on. Toisaalta on myös mahdollista saada tietoa siitä, kuinka opiskelijat määrittelevät 

visuaalisen maailman käsitettä. 

Kysymys numero 8 on monivalintakysymys, johon opiskelija sai raksia tapoja, joilla hän 

kokee vahvistavansa kuvantekijyyttään. Jälleen oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. 

Mukaan olen ottanut taiteen tekemisen, taiteen opiskelun, näyttelyissä vierailemisen, tai-

demaailman seuraamisen ja avoimen vaihtoehdon; muulla tavoin, miten? Lisäksi vastaajal-

la oli mahdollisuus valita kohta ”En ole kiinnostunut kuvataiteesta”. 

Näin tärkeäksi lisätä kyselyyn vielä yhden monivalintakysymyksen: Haetko kuvataidetta 

sivuaineeksi?  Vastaaja pystyi valitsemaan kolmen vaihtoehdon välillä: Kyllä, en ja ehkä. 

Kysymys kurkottaa tulevaisuuteen ja kertoo olennaisesti vastaajien suhtautumisesta kuva-

taiteeseen opetettavana aineena ja heidän kiinnostuksestaan oppia kuvataiteesta ja kuvan-

tekijyydestä lisää. Kyselyn lopussa oli lisäksi tilaa kommenteille, lisätiedoille ja vapaalle 

pohdinnalle. 

 

4.3 Fenomenografinen analyysitapa 

Fenomenografisessa tutkimusotteessa käytetään sekä aineiston luokittelussa että tulkinnas-

sa apuna kontekstianalyysia, koska fenomenografiassa ilmiön osien luonteen nähdään riip-

puvan siitä kokonaisuudesta, jonka osa ne ovat tai johon ne ovat liittyneet. (Häkkinen, 

1996, s. 39) Niikon (2003) mukaan fenomenografisessa analyysissa keskitytään ilmauksiin, 

ei niitä tuottaneisiin informantteihin. Tutkijan huomio on tutkittavien sijaan niissä merki-

tyksissä, jotka hahmotetaan ilmauksista. Tästä syystä koko kerättyä aineistoa käsitellään 

kokonaisuutena, eikä keskitytä informantteihin yksittäisinä tapauksina. (Niikko, 2003, s. 

33) Omassa tutkimuksessani tämä tulee esille siinä, että kyselylomakkein saadut vastaukset 

käsitellään yhtenä kokonaisuutena, eri vastaajien identiteettejä juuri erittelemättä ja yksit-

täisten luokanopettajaopiskelijoiden kuvantekijäprofiileja tarkemmin luonnehtimatta. Tär-



31 

 

 

keäksi nousee ilmiön kuvaaminen ja siihen liittyvien merkitystenantojen esille tuominen 

hierarkkisten kuvauskategorioiden kautta. 

Fenomenografisen analyysin voi nähdä etenevän vaiheittain, mutta Huuskon ja Paloniemen 

(2006) mukaan merkitysten jäljittäminen ja niiden tulkinta tapahtuvat samanaikaisesti use-

alla tasolla. Fenomenografisessa analyysissa korostuu Häkkisen (1996) mukaan tulkinnan 

eläytyvä luonne, mikä edellyttää useaan kertaan toistuvaa aineiston lukemista ja reflek-

toinnin kehää. Toistuvan aineiston läpikäymisen aikana, tutkimuksen kaikissa vaiheissa, 

tutkijan on käytävä jatkuvaa keskustelua aineistonsa kanssa. Tutkijan tehtävänä on reflek-

toida aineiston tulkintaa suhteessa empiriasta nousevaan teoriaan, sillä tutkimuksen lopul-

linen teoria muodostuu vasta aineiston käsittelyprosessin aikana. Teoreettinen perehtynei-

syys on fenomenografisessa tutkimuksessa tärkeää, sillä se on perusta, josta aineistonkeruu 

ja tulkinta lähtevät liikkeelle. (Häkkinen, 1996, s. 39-40) 

Häkkinen (1996) on kuvaillut fenomenografisen analyysin vaiheita seuraavasti: 

1) Aineiston intensiivinen lukeminen 

2) Ilmausten muodostaminen ilmiötä kuvaavista sanoista ja lausumista 

3) Merkitysyksiköiden joukkojen muodostaminen 

4) Kuvauskategorioiden muodostaminen kategorisoimalla merkitysyksiköitä 

 

Tutkijan tärkein tehtävä analyysivaiheessa on löytää aineistosta rakenteellisia eroja, joiden 

kautta muodostetaan käsitteellisiä kuvauskategorioita. Aineisto on laitettava keskustele-

maan aikaisempien, sekä vastakkaisten että tukevien teorioiden kanssa, kun tulkinnallisia 

kategorioita muodostetaan (Huusko ja Paloniemi, 2006, s. 166). Omassa tutkimuksessani 

teoreettinen perehtyneisyyteni ohjaa luonnollisesti aineiston analyysia, mutta kategoriat 

muodostuvat fenomenografialle tyypillisesti aineistolähtöisesti. Kuvauskategorioita muo-

dostaessani pyrin peilaamaan aineistosta nousevia luokituksia siihen teoriataustaan, jonka 

tutkielman alkupuolella esittelin ja siten reflektoimaan kategorioiden ja luokitusten toimi-

vuutta kontekstissaan. Huusko ja Paloniemi (2006, s. 166) kuitenkin painottavat, että fe-

nomenografian lähestymistapa on aineistolähtöinen, joten teoriaa ei käytetä luokittelurun-

kona tai teoriasta johdettujen olettamusten testaamisen perustana. Aineisto on se, joka toi-

mii kategorisoinnin pohjana. 
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Niikko (2003) tuo esille, kuinka fenomenografisessa analyysissa tutkija ottaa informanttien 

paikan ja pyrkii näkemään ilmiön ja tilanteen heidän näkökulmastaan ja yrittäen elää hei-

dän kokemuksensa epäsuorasti. Tutkija pyrkii sulkeistamaan eli asettamaan sivuun omat 

esioletuksensa mahdollisimman hyvin, jotta hän pääsisi tutkittavien elämismaailmaan. 

Tutkijan tehtävänä on kuunnella tutkittavia ja sitä, mitä he haluavat kertoa. (Niikko, 2003, 

s. 35) 

Rissasen (2006) mukaan fenomenografiselle tutkimusotteelle ominainen ongelma on sa-

manarvoisten subjektiivisten käsitysten esittäminen. Tämä on kuitenkin mahdollista välttää 

käyttämällä hierarkkisia kuvauskategorioita, joiden avulla on mahdollista syventää kuvaus-

ten tulkintaa ja yhteensovittaa niitä tutkittavan alueen tieteellisten käsitysten kanssa. Häk-

kinen (1996) tuo esille, että analyysivaiheessa tutkijan haasteellisin tehtävä on juurikin 

muodostaa informanttien merkityksenannoista ja ilmaisuista kokonaisia merkitysyksiköitä, 

jotka edelleen muodostavat kategorioita (Häkkinen, 1996, s. 5). 
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5 Aineiston analyysi 

 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu yhteensä 39:stä luokanopettajaopiskelijoiden täyttämästä 

kyselylomakkeesta (liite 1). Luokanopettajakoulutuksen naisvaltaisuus tulee aineistossa 

esille siinä, että vastaajista 34 oli naisia ja vain viisi miehiä. Ikäjakauma on esitetty ohei-

sessa taulukossa, josta on helppo huomata suurimman osan vastaajista olleen 22-vuotiaita 

tai nuorempia. Vastaajien iän keskiarvo on 22,49 vuotta. 

 ≤ 20 v. 21-22 v. 23-30 v. 30 v. ≤ yht. 

Naisia 14 14 4 2 34 

Miehiä  3 2  5 

yht. 14 17 6 2 39 

Taulukko 1: Kyselylomakkeeseen vastanneiden ikäjakauma. 

Kaikki kyselyyn vastanneet ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, ja kuten alla olevasta 

taulukosta on luettavissa, opiskelijoista suurimmalla osalla eli 31:llä aiempi tutkinto ennen 

luokanopettajaopintoja on ylioppilastutkinto. Tämä jakauma lienee hyvin oletettavissa ole-

va, kun otetaan huomioon vastaajien keskimääräinen ikä. Vastaajien joukosta löytyy kui-

tenkin ylioppilastutkinnon jälkeenkin opiskelleita, sillä kahdella on ylioppilastutkinnon 

lisäksi jokin toinen toisen asteen tutkinto ja yksi opiskelijoista oli suorittanut ammattitut-

kinnon ylioppilastutkinnon lisäksi. Kolme opiskelijaa on suorittanut ylioppilastutkinnon 

lisäksi alemman korkeakoulututkinnon ja kaksi opiskelijaa ylemmän korkeakoulututkin-

non. 

 Ylioppilas Ylioppilas + 

ammattitutkinto 

Ylioppilas 

+ 2. 

asteen 

tutkinto 

Ylioppilas + 

alempi 

korkeakoulututkinto 

Ylioppilas + 

ylempi 

korkeakoulututkinto 

Kaikki 

yht. 

Aiempi 

suoritettu 

tutkinto 

31 1 2 3 2 39 

Taulukko 2. Kyselylomakkeeseen vastanneiden aiemmat tutkinnot ennen luokanopettaja-

koulutusta. 
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Olen analysoinut aineiston fenomenografisen analyysin mukaisesti, eli luokituskategoriat 

kattavat koko aineiston jättämättä yhtään annettua vastausta kategorioiden ulkopuolelle. 

Koko aineiston kerättyäni tarkastelin aluksi kaikki kyselylomakkeisiin saadut vastaukset 

läpi, jotta sain yleiskuvan aineistosta ja sen laajuudesta. Olen tyytyväinen siihen, että opis-

kelijat vastasivat kyselyyni ajatuksen kanssa, eikä vain yhdellä tai kahdella sanalla per ky-

symys. Kuvailevat vastaukset helpittavat analyysiani ja tekivät siitä myös luotettavamman, 

kun minulla oli enemmän tietoa käytettävissäni kuin niukkojen vastausten tapauksessa. 

Aineiston yleisen tarkastelun jälkeen lähdin yksi kyselylomakkeen kohta kerrallaan kir-

jaamaan opiskelijoiden vastauksia ylös. Kyselylomakkeessa olleet vastaajien taustatiedot, 

eli iän, sukupuolen, aikaisemman koulutuksen ennen luokanopettajaopintoja esittelin jo 

edellä. Varsinaiset tutkimusaihetta koskevat kysymykset ja niihin liittyvät vastaukset kirja-

sin allekkain tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa niitä oli helppoa ryhmitellä ja tarvittaessa 

siirrellä paikasta toiseen. 

Tämän jälkeen, fenomenografisen analyysin mukaisesti, etsin jokaisesta vastauksesta tut-

kimusaiheeni kannalta merkittävät merkityksenannot ja ilmaisut sekä tyypittelin samankal-

taiset ilmaukset omaksi ryhmäkseen. Nämä ryhmät muodostivat jokaisen kysymyksen vas-

tauksissa kategorioita, jotka järjestin hierarkkisiksi kuvauskategorioiksi. Vaikka feno-

menografinen analyysi onkin aineistolähtöisyyttä painottava, teoreettinen tuntemukseni 

varmasti vaikutti kuvauskategorioiden muodostamiseen. En näe sitä kuitenkaan huonona 

asiana, sillä koin teoreettisen tietämyksen ohjaavaan nimenomaan hierarkioiden muodos-

tamisessa ja kuvauskategorioiden nimeämisessä. Lisäksi teoreettinen perehtyneisyyteni 

auttoi etenkin arvioimaan kuvauskategorioiden uskottavuutta ja paikkansapitävyyttä. 

Fenomenografisen analyysitavan vaiheiden lisäksi päädyin käytännön syistä aineiston ana-

lyysissani koodaamaan kyselylomakkeisiin eri vastauskategorioiden koodit. Muodostin 

tarpeen mukaan koodit kuvauskategorioittain lähes jokaisen kysymyksen yhteyteen. Käy-

tännössä siis kirjoitin jokaisen kyselylomakkeen jokaisen vastauksen kohdalle käsin koo-

din sen mukaisesti, millaisia ilmauksia vastauksesta tulee esille. Lisäksi koodit ovat muka-

na tekstinkäsittelyohjelmaan siirtämässäni ja kysymyksittäin teemoitellussa aineistossani. 

Esimerkiksi kysymykseen 2, eli ”Minkälaista saamasi kuvataiteen opetus on ollut ennen 

monialaisten kuvataiteen opintoja?” muodostui viisi erilaista koodia kuvauskategorioiden 

mukaisesti: 
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 2A Opettajalähtöistä 

2B Opetus irti oppilaan kokemusmaailmasta 

2C Opetus suppeaa 

2D Opetuksessa realistisuuden vaatimus 

2E Opetus monipuolista 

 

Kysymysten 3 ja 4 kohdalle vastaukset koodattiin X/Y, jossa X on mieluisten tekniikoiden 

määrä ja Y niiden tekniikoiden määrä, joissa vastaaja kokee olevansa hyvä tai melko hyvä. 

Muut koodit ja niitä vastaavat merkityksenannot on esitetty liitteessä 2. 

Koodauksella on merkitystä lähinnä vain itselleni analyysintekijänä, enkä ole ottanut koo-

deja mukaan lainauksiin, joita esittelen analyysikappaleen tekstien seassa. Fenomenografi-

sen tutkimusotteen mukaisesti en siis muodosta koodien pohjalta vastaajaprofiileja, vaan 

aineiston ”sisäiset viittaukset” toimivat päättelyn apuna. Koodaus auttoi minua yhdellä 

silmäyksellä näkemään, millaisesta vastauskokonaisuudesta oli kenenkin vastaajan kohdal-

la kyse. Koodauksen avulla minun oli mahdollista saada tarkempaa tietoa joistakin vas-

tauksista ja sisäiset viittaukset esimerkiksi aikaisempiin vastauksiin tuon esille päätelmieni 

yhteydessä. Toisin sanoen, koodaus auttoi minua löytämään nopeammin ja luotettavammin 

tietyn informantin vastaukset. Esimerkiksi tarkastellessani opiskelijoiden käsityksiä kuva-

taiteellisen osaamisensa tasosta näin koodauksen avulla välittömästi, montako kurssia tie-

tynlaisia ilmauksia antaneet opiskelijat ovat opiskelleet ja millaiseksi he kokevat saamansa 

opetuksen. 

Esimerkiksi seuraavasta lainauksesta on luettavissa, että vastaaja on suorittanut lukiossa 

kaksi kuvataiteen kurssia (2K), hänen kokemuksensa saamastaan kuvataiteen opetuksesta 

on ollut irti oppilaan kokemusmaailmasta (2B), tekniikoista hänelle on mieluisia kolme 

kappaletta ja hän kokee hallitsevansa yhden tekniikan (3/1). Lisäksi vastaaja kokee kuva-

taiteellisen osaamisensa olevan heikkoa, mutta hänellä on kuvataidetta kohtaan positiivinen 

asenne (5B), hän käsittää ilmaisun tunteiden esilletuomisena (6D) ja kokee visuaalisen 

maailman tuntemuksensa olevan heikkoa (7A). 

En suunnittele töitäni liian pitkälle, vaan teen työt fiilispohjalta. (2K, 2B, 3/1, 

5B, 6D, 7A) 
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Koodaus voi äkkiseltään tuntua monimutkaiselta ja hankalalta, mutta minua tutkijana se 

auttoi useassa kohdassa analyysia. Aineisto on tullut tutkimuksen aikana tutuksi ja tällai-

nen koodikieli helpotti tiedon järjestelemistä ja löytämistä. Koodausjärjestelmä syntyi ni-

menomaan tarpeesta. Joihinkin kysymyksiin liittyen muutamat vastaajat olivat kertoneet 

kysytystä aiheesta ensin yhdestä näkökulmasta ja tämän jälkeen kommentoiden samaa asi-

aa toisesta eri näkökulmasta. Näiden vastausten kohdalla olen ottanut huomioon eri ku-

vauskategorioihin kuuluvat ilmaukset ja esittelen ne ensisijaisen kuvauskategorian kohdal-

la, tuoden esille myös toissijaisen kuvauskategorian. 

Seuraavissa kappaleissa analyysista ja muodostamistani kategorioista kertoessani otan kä-

sittelyyn yhden kategorian kerrallaan. Nostan aineistosta suorina lainauksina esille muuta-

mia aineistosta poimittuja vastauksia tai ilmauksia, jotka kuvailevat muodostettuja luoki-

tuksia. Suorien lainausten tuominen kuvauskategorioiden yhteyteen on tärkeää siksikin, 

että lukija pystyy seuraamaan kategorioiden muodostamisen tapaa ja perusteluja niille. 

5.1 Aiemmin saatu kuvataiteen opetus 

Aikaisemmat kokemuksemme vaikuttavat osaamiseemme ja asenteeseemme jokaisessa 

oppiaineessa, myös kuvataiteessa. Ensimmäiseen tutkimustehtävään liittyen keräsin vas-

tauksia liittyen luokanopettajaopiskelijoiden saamaan aikaisempaan kuvataiteen opetuksen 

määrään ja sen laatuun. Alla olevassa taulukossa on esitetty vastaajien suorittamat kuvatai-

teen opinnot peruskoulun jälkeen, ennen luokanopettajakoulutusta. Kyselyn tekemisen 

aikana kesken olleita opettajaopintoihin kuuluvia, monialaisten ainekokonaisuuksien kuva-

taiteen kursseja ei ole otettu huomioon näissä opintomäärissä. 

 1-2 kurssia 3-4 kurssia 5≤ kurssia Lisäksi muita 

kursseja 
Yht. 

Vastaajien 

määrä 

20 8 8 3 39 

Taulukko 3. Vastaajien suorittamat kuvataiteen opinnot peruskoulun jälkeen 

Huomattavasti suurin osa opiskelijoista, 20 vastaajaa, oli suorittanut peruskoulun jälkeen 

ainoastaan lukion pakolliset opinnot, jotka ovat olleet lukiosta riippuen 1-2 kurssia. Pakol-

listen kurssien päälle on kahdeksan vastaajaa suorittanut yhden tai kaksi kurssia kiinnos-

tuksensa mukaan, kuten esimerkiksi valokuvauskurssin. Toiset kahdeksan vastaajaa taas 

ovat suorittaneet vähintään viisi kurssia tai enemmän. Näistä kolme kertoi käyneensä kaik-
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ki mahdolliset lukion kuvataiteen kurssit. Lukiokurssien lisäksi kolmella opiskelijalla on 

muualla kuin lukiossa, kuten ammattikorkeakoulussa tai vapaan sivistystyön puolella käy-

tyjä kuvataiteen kursseja. 

Kuvio 2: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä saamastaan kuvataiteen opinnoista 

Opiskelijoiden saama kuvataiteen opetus ennen luokanopettajan opintoihin kuuluvia kuva-

taiteen monialaisia opintoja onkin hyvin vaihtelevaa paitsi laajuudeltaan, myös laadultaan. 

Aineistosta erottui selvästi viisi eri kuvataiteen opetusta kuvaavaa kategoriaa; 1) opettaja-

lähtöisyys, 2) opetuksen tapa olla irti oppilaiden kokemusmaailmasta, 3) opetuksen sup-

peus, 4) realistisuuden vaatimus sekä 5) monipuolisuus. Kategorioista neljä ensimmäistä 

olivat perusvireeltään negatiivisia ja muutamissa vastauksissa esiin tullutta hyväksi koettua 

opetusta kuvailtiin usein juurikin monipuoliseksi (ks. kuvio 2). 

 

Opettajalähtöisyys 

Kategoria, jonka nimesin opettajalähtöisyydeksi, oli esillä kahdeksassa vastauksessa. 

Opiskelijat kuvailivat kuvataidetta opettaneiden opettajien olleen esimerkiksi määräileviä 

ja tarkkoja sekä jopa muokanneen oppilaiden töitä oman makunsa mukaan. Opetus koettiin 

kontrolloiduksi eikä oppilaiden omalle luovuudelle jätetty tilaa. 

Opetus oli pitkälti sellaista, että opettaja puuttui työskentelyyn, kun huomasi 

”virheitä”. Muokkasi töitä oman makunsa mukaan. 
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Aika kontrolloitua. Omalle luovuudelle ei ole juurikaan jätetty tilaa. 

Määräileviä opettajia mainittiin olleen sekä ala- ja yläkoulussa että lukiossakin. Opiskeli-

joilla oli kokemuksia siitä, että erityisesti alakoulussa aihe työskentelyyn oli tullut opetta-

jalta ja usein oli ollut esillä opettajan tekemä mallityökin, jota imitoimaan oppilaiden oli 

täytynyt työnsä tehdä. Opettajat ovat useassa tapauksessa vain kertoneet, mitä tehdään, 

ilman että oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työhön tai työskentelyyn. Lisäksi yhdessä 

vastauksessa nousi esiin, että opetus oli ollut hyvin teoriapainotteista, eikä varsinaista itse 

tekemistä ollut tarpeeksi. 

Opettajalähtöisyyden kategoriaan sopivia vastauksia antaneiden kommenteissa oli kahdes-

sa mukana ilmauksia, jotka sopivat aiemmin saadun kuvataiteen opetuksen kontekstissa 

kahteen eri kategoriaan. Kyseisissä vastauksissa vertailtiin saatua opettajalähtöistä opetusta 

aiemmin tai myöhemmin saatuun, mielekkäämpään ja mukavampaan opetukseen. Eräs 

kolme kuvataiteen kurssia lukiossa opiskellut vastaaja kertoo alakoulun kuvataiteen olleen 

mukavaa ja antoisaa, mutta yläkoulussa ja lukiossa opettaja oli ollut määräävä ja tarkka. 

Toinen, viisi kuvataiteen kurssia lukiossa käynyt kertoo yläkoulun kuvataideopettajan ol-

leen määräilevä ja puuttuneen töiden tekemiseen, kun taas lukiossa vastaaja koki saaneensa 

käyttää luovuuttaan ja toteuttaa töitä enemmän oman mielensä mukaan. Näiden kahden 

vastaajan kokemukset saamastaan kuvataiteen opetuksesta ovat siis sopivia sekä kategori-

oihin opettajalähtöisyys että monipuolisuus, jonka esittelen myöhemmin. 

Opettajalähtöisyyden kategoriassa oli ilmauksia etenkin niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suo-

rittaneet lukiossa vain pakolliset kuvataiteen kurssit. Näitä opiskelijoita oli kahdeksasta 

vastaajasta jopa viisi. 

 

Opetus irrallaan oppilaiden elämysmaailmasta 

Opettajalähtöisyyteen liittyvät vahvasti opiskelijoiden käsitykset siitä, että kuvataiteen tun-

neilla ei ole päässyt toteuttamaan itseään, koska on joutunut tekemään sellaisen työn kuin 

opettaja haluaa. Tämä ajatus on luettavissa kategoriasta, jonka nimesin opetuksen ole-

miseksi irrallaan oppilaiden elämysmaailmasta. Useassa vastauksessa tuli esille, että opet-

taja oli määrännyt koko luokan tekemään mallin mukaisen, samanlaisen työn. Opetuksella 

ei ole ollut kiinnekohtia oppilaiden elämysmaailmaan, vaan opettaja on vain antanut mate-

riaalit, aiheen ja välineet ylhäältäpäin annettuna. Tällaisia kokemuksia aineistosta nousi 
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kahdeksassa vastauksessa, joissa opetusta kuvailtiin tylsäksi, vaikeaksi, kuivaksi, tavan-

omaiseksi, persoonattomaksi ja yksitoikkoiseksi. Oppilaat eivät siis ole kokeneet opetusta 

itselleen mielekkääksi, eivätkä ilmeisesti ole kuvataiteen tekemisen parissa ainakaan kou-

lussa viihtyneet. Vaatimus ohjeiden mukaan tehtyjen, keskenään samannäköisten teosten 

tekemiselle mainittiin viidessä vastauksessa, painottuen etenkin peruskoulun kuvataiteen 

opetukseen.  

Kuvaamataito on oikeastaan ollut töiden tekemistä siten, että jokaisen loppu-

tulos on kutakuinkin samanlainen. 

Annettu aihe ja työvälineet ja käsketty tehdä työ. Tylsää, vaikeaa! 

Lukion kuvataiteen opetus todetaan vapaammaksi sekä aiheiltaan että ilmaisumahdolli-

suuksiltaan. Lopputulos ja sen arvostus prosessin kustannuksella nousee aineistosta esille 

vahvasti. Töistä saatu palaute on saattanut olla vain numeroin ilmaistu, eikä esimerkiksi 

työskentelyn ja prosessin vaikutusta arvosanaan ole tuotu esille. Tässä kategoriassa vas-

tauksia oli erityisesti niiltä opiskelijoilta, jotka olivat opiskelleet kuvataidetta lukiossa vain 

pakollisten kurssien verran. Poikkeuskin löytyi, nimittäin eräs vastaaja, joka kommentoi 

saamaansa opetuksen olleen ”tavanomaista ja tylsää”, oli antamistaan kommenteista huo-

limatta käynyt kaikki mahdolliset lukion kuvataiteen kurssit. 

Opetus irrallaan oppilaiden elämysmaailmasta -kategoriassa on yksi vastaus, jossa oleva 

ilmaus viittaa myös tämän kategorian ulkopuolelle. Eräs vastaaja kommentoi hänen saa-

mansa kuvataiteen opetuksen olleen 

Aika rajattua, peruskoulussa melkein kaikilla tuli aina samanlaisia töitä, 

mutta lukiossa oli vapaampaa. 

Hän siis kertoo töiden samankaltaisuuden olleen tavanomaista, mutta kokeneen lukiossa 

saadun opetuksen enemmän omia ajatuksia sallivaksi. Vastaajan saama kuvataiteen opetus 

on siis ollut pääosin irrallaan oppilaan omasta kokemusmaailmasta, mutta hän on saanut 

kokemuksia myös monipuolisesta opetuksesta (ks. kategoria Opetuksen monipuolisuus, s. 

41). 

  



40  

 

  

Opetuksen suppeus 

Sen lisäksi, että opetus käsitettiin opettajalähtöiseksi ja oppilaiden elämysmaailmasta irti 

olevaksi, mainittiin yhdeksässä vastauksessa opetuksen olleen suppeaa. Eräs vastaajista 

sanoo, että ei oikeastaan edes koe saaneensa varsinaista kuvataiteen opetusta, vaan opettaja 

on vain kertonut, mitä tehdään, eikä ohjeistusta työhön tai tekniikkoihin ole saanut. Ope-

tuksen suppeus tulee esille paitsi vähäisenä tekniikkaopetuksena, myös annettujen aiheiden 

vähäisinä variaatioina. 

Melko suppeasti käyty kuvataiteen tekniikoita läpi. Aina on ollut valmis aihe. 

Kuvataiteen kerrotaan olleen tuottamista ohjeen mukaan ja opetuksen jääneen suppeaksi. 

Vaikka erityisesti tekniikkaopetus on jäänyt osalla vastaajista vähäiseksi, eräs vastaajista 

kommentoi opetuksen keskittyneen lähinnä ainoastaan tekniikkaopetukseen. Kolme opis-

kelijaa vertaa aiemmin saatua kuvataiteen opetusta vastaajilla kesken oleviin luokanopetta-

jakoulutuksen kursseihin. Aiemmin saatu opetus on ollut esimerkiksi 

Hyvin tuloskeskeistä. Vasta täällä (yliopistolla) on ymmärtänyt koko proses-

sin, suunnittelusta valmiiseen työhön, tärkeyden. 

Se on ollut erilaista kuin nämä, tuntuu että on tehty aina mitä sattuu ilman 

suurempia tavoitteita. 

Kaksi opiskelijaa kuvailee perus- ja lukiopetuksen aikana saamaansa kuvataiteen opetusta 

tavoitteettomaksi. Näistä toinen, kaikki kuvataiteen valinnaiset lukiossa suorittanut opiske-

lija, kertoo opettajansa tyylin olleen vapaa jopa siinä määrin, että vastaaja ei muistanut 

saaneensa juuri mitään kuvataiteellista tekniikkaopetusta peruskoulussa eikä lukiossa. 

Aiemmin saatua opetusta kuvaillaan tavoitteettomaksi etenkin suhteessa kesken oleviin 

monialaisiin opintoihin, joiden nähdään olevan tavoitteellisia ja perusteltuja. 

Suppean opetuksen kategoriaan liittyviä ilmauksia olivat antaneet pääasiassa opiskelijat, 

jotka ovat opiskelleet lukiossa vain yhden tai kaksi pakollista kuvataiteen kurssia. Kahdek-

sasta suppeaa opetusta saaneesta vain aiemmin mainittu yksi opiskelija oli suorittanut 

kaikki kuvataiteen valinnaisetkin kurssit ja yksi oli suorittanut kolme kurssia. 
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Realistisuuden vaatimus 

Aineistosta nousee neljän vastauksen osalta selkeä diskurssi realistisuuden vaatimuksesta, 

eli siitä, kuinka opettaja on painottanut tehtyjen kuvien näköisyyden vaatimusta. Opiskeli-

jat eivät pitäneet näköisyyden tavoittelua kannustavana kuvataiteen opetuksen muotona. 

Yksi opiskelijoista tuokin esille: 

Mallista piirtämistä suurimmaksi osaksi. Se ei ole ollut kovin kannustava ku-

viksen muoto. 

Muistan peruskoulusta vain piirtämisen ja koska olen siinä huono, en pitänyt 

siitä. Yläkoulun mediakurssi oli monipuolinen ja mielenkiintoinen! 

Realistisuuden vaatimuksen kategoriassa nousi näköisyyden tavoittelun vaatimuksen lisäk-

si vertailevia ilmauksia, jotka kertoivat myöhemmin saadun opetuksen monipuolisuudesta 

ja mielekkyydestä. Nämä osaltaan myös monipuolisuuden kategoriaan liittyvät ilmaukset 

tulivat esille kahdessa vastauksessa, joissa toisessa painotetaan nimenomaan monipuolista 

tekniikkaopetusta. 

Realistisen kuvaamisen vaatimuksen kategoriaan löytyi ilmauksia keskenään vaihtelevasti 

kuvataidetta opiskelleiden vastauksista. Neljästä vastaajasta yksi oli suorittanut yhden, 

toinen kaksi ja kolmas kolme kurssia lukiossa. Neljäs vastaaja sen sijaan kuuluu siihen 

pieneen vastaajien joukkoon, joka on opiskellut kuvataidetta lukion jälkeen myös muualla. 

 

Opetuksen monipuolisuus 

Vaikka vastauksissa liittyen aiemmin saatuun kuvataiteen opetukseen painottuivat negatii-

viset kokemukset, aineistosta nousi kolmessatoista vastauksessa esille myös saatu moni-

puolinen ja hyvänä koettu opetus. Näistä vastauksista yhdeksässä oli ainoastaan positiivisia 

ilmauksia ja neljässä myös negatiivisia kommentteja. Juuri monipuolisuus liitettiin useassa 

vastauksessa mukavaan ja laadukkaaseen opetukseen. Vain yksi opiskelija kuvaili saa-

maansa opetusta sanatarkasti oppilaslähtöiseksi. Vaikka opetus olisikin ollut monipuolista, 

se ei kuitenkaan tarkoita sen olevan automaattisesti hyvää: 

Teimme mitä erilaisimpia asioita kuvataiteen nimissä, mutta aina en ymmär-

tänyt tekemisen merkitystä. 
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Opiskelijat myös mainitsevat opetuksen mielekkyyden vaihdelleen opettajien innostavuu-

den vaihdellessa ja pohtivat jopa sitä, onko käytettävissä ollut rahoitus vaikuttanut kuvatai-

teen opetukseen monipuolisuutta rajoittavasti. Jälleen lukion kuvataideopetus nousee pai-

kaksi, jossa opiskelijoiden mielestä vapautta ja valinnanmahdollisuuksia on ollut enemmän 

kuin peruskoulun kuvataiteessa. Toki aina löytyy myös poikkeus sääntöön: 

Olen aina pitänyt kuvataiteen opiskelusta opettajasta huolimatta. Opetus on 

ollut mielenkiintoista ja motivoivaa, lukiossa vähän huonompaa. 

Monipuolisen opetuksen kategoriaa määrittämään nousi ilmauksia sekä vain pakolliset 

kurssit lukiossa suorittaneiden (kolme vastaajaa), että kaikki valinnaisetkin opiskelleiden 

vastaajien teksteistä, painottuen kuitenkin useampia kursseja opiskelleisiin. Kolmessa 

enemmän opiskelleen kommentissa tulee esille, kuinka he ovat valinneet kuvataiteen kurs-

seja myös huonommaksi koetusta opettajasta huolimatta, eli täysin kiinnostuksesta ainee-

seen. 

 

5.2 Kuvataiteen tekniikoiden miellyttävyydestä ja hallinnasta 

Kyselylomakkeessa opiskelijoilla oli mahdollista valita 0-9 heille mieluista kuvataiteen 

tekniikkaa. Lomakkeessa oli kuvataiteen tekniikoista mukana piirustus, maalaus, valoku-

vaus, grafiikka, keramiikka, mediataide, ympäristötaide ja rakentelu. Lisäksi oli ”jokin 

muu, mikä?”, johon oli mahdollisuus kirjoittaa listasta puuttuva tekniikan nimi. Tähän 

”muu”-osioon tuli vastauksia kaksi: kuvankäsittely digitaalisesti ja askartelu. Toinen vas-

taajista ei siis ilmeisesti käsittänyt kuvankäsittelyä esimerkiksi mediataiteeksi tai valoku-

vaukseen liittyväksi, vaan oli nostanut sen erikseen esille. Toinen tähän osioon vastannut 

taas oli joko käsittänyt askartelun kuvataiteen tekniikaksi tai ajatellut sen ehkä tukevan 

kuvataiteellista osaamista. Tutkijana en ollut askartelua ottanut lomakkeeseen mukaan, 

koska koen sen olevan kuvataiteen oppiaineen sisältöjen ulkopuolella. Fenomenografiseen 

tutkimusotteeseen kuitenkin kuuluu olennaisesti se, että analyysi kattaa koko aineiston. 

Tämän vuoksi en ole jättänyt näitä kahta vastausta pois analyysistani, vaan pidän niitä mu-

kana omana kategorianaan. 

Kuvataiteen eri tekniikoiden mieluisuus on esitetty sanapilvessä (ks. kuvio 3, s. 43), jossa 

tekniikoita kuvaavat sanat esiintyvät sitä suurempina, mitä enemmän niitä on mieluisiksi 
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mainittu. Sanapilven lisäksi tekniikoiden mieluisuus esitetään tarkemmin kaaviossa 1 (ks. 

s. 44), jonka käyn läpi myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

 

Kuvio 3: Opiskelijoille mieluisat kuvataiteen tekniikat (sanapilvi luotu Stanfordin yliopis-

ton sivulla http://wordsift.org/) 

 

Kaikki kyselylomakkeessa mainitut tekniikat saivat kannatusta, mutta niiden suosiossa oli 

selviä eroja. Mieluisiksi koetuissa tekniikoissa erottui selkeästi 32–27 valinnalla kolmen 

kärki, eli maalaus, valokuvaus ja piirustus. Ehdottomasti mieluisin tekniikoista oli maalaus, 

jonka valitsi yhteensä 32 opiskelijaa. Lähes yhtä suosittu oli valokuvaus 31 valinnalla. Pii-

rustus oli tekniikoista kolmanneksi suosituin, 27 valintaa. Mediataide (18 valintaa) ja ra-

kentelu (17 valintaa) olivat seuraavaksi mieluisimpia ja keskenään lähes yhtä suosittuja. 

Keramiikka keräsi yhdeksän mainintaa, ympäristötaide kahdeksan ja grafiikka seitsemän. 

Kuten edellä kerrottiin, ”jokin muu” osioon kertyi kaksi vastausta, digitaalinen kuvankäsit-

tely ja askartelu. Yhteensä merkintöjä mieluisten tekniikoiden kohdille tuli 151 kappaletta. 
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Kaavio 1: Vastauksissa esiin tulleet kuvataiteen tekniikoiden määrät vastaajamäärittäin  

 

Se, kuinka monta tekniikkaa kukin vastaaja koki miellyttäväksi, vaihteli suhteellisen tasai-

sesti yhdestä kahdeksaan tekniikkaan. Tämä vaihtelu on esitetty sinisellä värillä kaaviossa 

1, johon on nostettu esiin myös hallituiksi koettujen tekniikoiden määrät. Kaikki vastaajat 

valitsivat mieluisaksi vähintään yhden tekniikan, vaikka mahdollista oli jättää myös koko-

naan valitsematta. Vain yksi vastaaja valitsi ainoastaan yhden tekniikan ja kaksi vastaajaa 

kaksi tekniikkaa. Kuten kaaviosta 1 käy esille, suurin osa vastaajista pitää mieluisana kol-

mea tai neljää tekniikkaa. Kun mieluisten tekniikoiden määrä kasvaa, vähenee niitä valin-

neiden määrä. Ainoastaan kaksi vastaajaa valitsi kaikki kahdeksan lueteltua tekniikkaa. 

Liittyen kuvataiteen tekniikoihin opiskelijat saivat vielä alleviivata eri tekniikkavaihtoeh-

doista ne, joissa he kokivat olevansa hyviä tai melko hyviä, eli jotka he kokivat hallitse-

vansa. Nämä koetut tekniikoiden hallintamäärä näkyvät ylläolevassa kaaviossa 1 punaisina 

pylväinä. Pylväistä on havaittavissa, että hallittujen ja mieluisten tekniikoiden määrä korre-

loivat toisiinsa nähden niin, että opiskelijat näyttävät pitävän mieluisena hiukan useampaa 

tekniikkaa kuin mitä kokevat hallitsevansa. Huomionarvoista on, että kuusi vastaajaa ei 

koe olevansa edes melko hyvä missään kuvataiteen tekniikassa. Kahdella heistä on kuiten-

kin erityisen positiivinen asenne kuvataiteen eri tekniikoita kohtaan, sillä kumpikin kah-

deksan miellyttävän tekniikan valitsijoista on niitä opiskelijoita, jotka eivät koe hallitse-
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vansa yhtään tekniikkaa. Nämä kaksi vastaajaa ovat erikoinen tapaus muutoin hyvin sa-

mantyyppisesti vastanneiden opiskelijoiden joukossa. Vastauksissa on hyvin tyypillistä, 

että opiskelijat ovat ilmoittaneet mieluisiksi 1-3 tekniikkaa enemmän kuin mitä he kokevat 

hallitsevansa. 

Eri kuvataiteen hallituiksi koettujen tekniikoiden esiintymismäärien suhteet on esitetty 

sanapilvenä alla olevassa kuviossa 4 niin, että useimmin valitut tekniikat on kirjoitettu suu-

rimmalla fontilla. Vastauksia hallittujen tekniikoiden kategoriaan tuli paljon vähemmän 

kuin mieluisia tekniikoita käsittelevään kysymykseen, vain 63 alleviivausta. 

 

Kuvio 4: Kuvataiteen tekniikat, joissa opiskelijat kokevat olevansa hyviä tai melko hyviä 

 

Kuten mieluisissa tekniikoissa, myös hallituiksi koetuissa erottuivat selvästi kaikkein vas-

tatuimmat tekniikkakategoriat. Eniten opiskelijat valitsivat valokuvausta ja siinä hyvä tai 

melko hyvä merkitsi olevansa 18 vastaajaa. Maalauksessa hyväksi tai melko hyväksi itsen-

sä arvioi lähes yhtä moni, eli 16 vastaajaa. Kolmanneksi suosituimmaksi mieluisissa tek-
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niikoissa noussut piirustus oli hallussa omasta mielestään kymmenellä vastaajalla ja raken-

telun koki hallitsevansa seitsemän opiskelijaa. Sekä keramiikka että mediataide keräsi neljä 

merkintää kumpikin, grafiikan tekniikoissa koki olevansa hyvä tai melko hyvä kaksi opis-

kelijaa. Ympäristötaiteen kohdalle merkintöjä ei tullut lainkaan. ”Jokin muu” kohtaan tuli 

jälleen kaksi vastausta, eli digitaalisen kuvankäsittelyn ja askartelun vastauksiinsa nosta-

neet kokivat myös osaavansa nämä mainitsemansa tekniikat. 

Jotta pystyisin vertailemaan sitä, kuinka mieluisuus ja hallinta suhteutuvat toisiinsa, olen 

koonnut kaikki saadut vastaukset yhteen kaavioon (kaavio 2). Siinä tulee esille jokaisen 

kuvataiteen tekniikan kohdalla omina palkkeinaan sekä tekniikan koettu mieluisuus, että 

koettu hallinta. 

Kaavio 2: Kuvataiteen tekniikoiden koettu mieluisuus ja hallinta 

 

Kaikkien tekniikoiden kohdalla kiinnostus on koettua hallintaa suurempaa. Lähes jokaisen 

tekniikan kohdalla koettu hallinta vaihtelee välillä noin puolesta kolmasosaan kaikista mie-

luisaksi tekniikan maininneista. Poikkeuksia tästä ovat ympäristötaide, jota kukaan ei ko-

kenut hallitsevansa, sekä kahden opiskelijan vastaukset kategoriassa ”jokin muu”. Nämä 

vastaajat siis kokevat hallitsevansa tekniikan, jonka he mainitsevat valmiiden vastausvaih-

toehtojen ulkopuolelta. 
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5.3 Kuvataiteellinen osaaminen 

Kyselylomakkeessa kerättiin myös tietoa siitä, kuinka luokanopettajaopiskelijat käsittävät 

oman kuvataiteellisen osaamisensa. Osaamisen tasoihin liittyen aineistosta nousi ilmauk-

sia, jotka järjestyivät viiteen kategoriaan: 1) heikko osaaminen, 2) rajoittunut tai puutteelli-

nen osaaminen, 3) keskinkertainen, 4) melko hyväksi ja 5) hyväksi koettu osaaminen. Suu-

rin osa vastaajista määrittelee kuvataiteellisen osaamisensa keskinkertaiseksi tai sitä huo-

nommaksi (ks. kaavio 3). Vain seitsemän vastaajaa kertoo kuvataiteellisen osaamisensa 

olevan ihan hyvää ja olevansa jollain tasolla tyytyväisiä siihen. Ainoastaan yksi vastaaja 

määrittelee osaamisensa hyväksi. 

 

 

Kaavio 3: Koettu kuvataiteen osaaminen vastaajamäärittäin 
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Kuvio 5: Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset kuvataiteellisesta osaamisestaan 

 

Olen järjestänyt aineistosta nousseet luokitukset hierarkkisiksi kuvauskategorioiksi, jotka 

on esitetty kuviossa 5. Aineistosta nousi koetun kuvataiteellisen osaamisen suhteen alaka-

tegorioita neljälle kategorialle viidestä. Suurin osa opiskelijoista oli vastauksessaan pohti-

nut mahdollisia syitä osaamisensa tasolle, joten kategorioiden muodostaminen oli suhteel-

lisen sujuvaa. Myös itse osaamista pohdittiin ja opiskelijat mainitsivat esimerkein, mitä 

kokevat osaavansa ja missä kuvataiteelliseen osaamiseen liittyvissä asioissa heillä on vielä 

harjaantumisen tarvetta. 

 

Heikko osaaminen 

Heikon osaamisen kategoriaan sopivasti osaamistaan kuvaili kolmetoista opiskelijaa. Tässä 

kategoriassa nousi aineistosta kaksi alakategoriaa; negatiivinen ja positiivinen asenne omaa 

kuvataiteellista osaamista kohtaan. Negatiivinen asenne kuvataidetta kohtaan tuli esille 

kuuden, positiivinen asenne seitsemän vastauksen verran. Heikon kuvataiteellisen osaami-
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sen käsitys ja siihen liittyvät negatiiviset ajatukset tulivat vastauksissa esiin etenkin liittyen 

piirtämiseen. 

Piirtämisessä olen huono ja sitä kautta olen ajatellut olevani huono kuvikses-

sa. 

En (näe itseäni) kovin hyvänä osaajana. Ahdistun piirtämisestä. 

Vastauksissa tuli esille myös se, kuinka koettu huono osaaminen on yhteydessä siihen, että 

asenne oppiainetta kohtaan on negatiivinen. Heikon osaamisen kategoriaan sopivat vas-

taukset sisälsivät lisäksi ilmauksia, joissa koettua heikkoa osaamista ei selitetty lainkaan, 

vaan todettiin vain oman osaamisen olevan huonoa. Heikon osaamisen ja negatiivisen 

asenteen kategoriassa oli neljä kuudesta vastauksesta opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet 

lukiossa ainoastaan pakolliset kurssit kuvataidetta. Näillä opiskelijoilla kokemukset saa-

dusta kuvataiteen opetuksesta ovat opettajalähtöisiä (1 vastaaja), irti oppilaan kokemus-

maailmasta (1 vastaaja), suppeita (2 vastaajaa) sekä realistisuuden vaatimuksen värittämiä 

(2 vastaajaa). Negatiivisen asenteen kategoriassa opiskelijoilla ei siis ole positiivisia ko-

kemuksia saamastaan kuvataiteen opetuksesta ennen monialaisia kuvataiteen opintoja. 

Heikon osaamisen ja negatiivisen asenteen kategoriassa eri kuvataiteen tekniikoiden näkö-

kulmasta vastaajilla on 1-4 heille mieluista kuvataiteen tekniikkaa, mutta yhtä lukuun ot-

tamatta he kokevat hallitsevansa vain yhtä tekniikkaa. Kuudesta opiskelijasta siis vain yksi 

kokee hallitsevansa kahta kuvataiteen tekniikkaa. 

Heikon kuvataiteellisen osaamisen kategoriassa noin puolet vastauksista oli huonosta koe-

tusta osaamisesta huolimatta oppiainetta kohtaan positiivisia. Positiivinen asenne näkyi 

etenkin miellyttäviksi koettujen tekniikoiden kautta kerrottuina ja tekemisestä nauttimise-

na. 

En koe olevani hyvä piirtämään tai maalaamaan, mutta se on mukavaa ja 

rentouttavaa. 

Kuvataide ei ole ollut vahvin osaamisalueeni, mutta nautin siitä. 

Kuten edellä mainitsin, heikon osaamisen yhteydessä esille tullut negatiivisen asenne ki-

teytyi etenkin kokemukseen huonoista piirtämisen taidoista. Myös positiivisen asenteen 

kategoriassa tulee esille hankalaksi koettu piirtäminen, mutta heikon piirtämistaidon rinnal-

le muutama opiskelija oli nostanut vertailukohdaksi tekniikan, josta nauttii: 
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Pidän vapaamuotoisista töistä, joissa ei tarvitse osata ”tarkkaa” piirtämistä. 

En pidä piirtämisestä, mutta rakastan käsillä muotoilua. 

Heikon osaamisen ja positiivisen asenteen kategoriassa oli vastauksia sekä vain pakolliset, 

että kaikki lukion kuvataiteen kurssit opiskelleilta. Useita kursseja käyneiden vastauksissa 

korostuvat kuvataiteen tekemisestä saatu mielihyvä, vaikka koettua osaamista ei olisikaan. 

Positiivinen asenne näkyy myös mieluisina koettujen kuvataiteen tekniikoiden määrässä, 

sillä positiivisen asenteen opiskelijoilla on 3-6 miellyttäväksi koettua tekniikkaa siinä mis-

sä negatiivisen asenteen vastaajilla on vain 1-4 tekniikkaa kullakin. Koettu tekniikoiden 

hallinta ei kuitenkaan ole positiivisen asenteen omistavilla negatiivisia verrokkejaan pa-

rempi, sillä nimenomaan positiivisen asenteen kategoriasta löytyy vastaaja, joka ei ole 

merkinnyt hallitsevansa yhtään tekniikkaa. Näissä kategorioissa analyysi siis osoittaa, että 

asenne ratkaisee, ainakin siinä mielessä, että positiivinen asenne korreloi laajemman kiin-

nostuksen kanssa. 

Heikon osaamisen ja positiivisen asenteen kategoriassa opiskelijoilla oli kokemuksia paitsi 

opettajalähtöisyydestä (2 vastaajaa) ja opetuksen olemisesta irti oppilaiden kokemusmaa-

ilmasta (3 vastaajaa), myös jossain määrin hyvästä ja monipuolisesta opetuksesta (2 vastaa-

jaa). 

 

Rajoittunut tai puutteellinen osaaminen 

Opiskelijoiden vastauksista nousi yhdeksi kategoriaksi ilmaisut rajoittuneeksi tai puutteel-

liseksi koetusta osaamisesta, jonka mukaisia kokemuksia kuvasi seitsemän opiskelijaa. 

Rajoittuneisuuden koettiin johtuvan yleensä heikosta tekniikkaosaamisesta tai puuttuvasta 

luovuudesta tai lahjakkuudesta. 

En koe olevani mitenkään ihmeellisen hyvä kuvataiteessa. En usein saa töistä 

juuri semmoisia kuin olin kuvitellut. 

Eräs vastaajista kertoi osaamisensa olevan heikkoa, mutta saavansa joskus aikaan ”perus-

hienoja tuotoksia”, jos jaksaa olla huolellinen ja kärsivällinen. Toinenkin opiskelija kertoi, 

että ei ole tarkka työskentelijä, vaan tekee töitä mieluummin ”fiilispohjalla” ja katsoo sit-

ten, mitä syntyy. Näiden kahden opiskelijan vastauksista on luettavissa, että he liittävät 

pikkutarkan ja kärsivällisen tekemisen kuvataiteen osaamiseen. Yksi vastaajista kokee 
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osaamisensa kuvataiteessa melko puutteelliseksi, mutta kertoo aivan viime aikoina koke-

neensa onnistumisia ja löytäneensä kuvataiteesta uusia puolia. 

Positiivista tai negatiivista asennetta kuvataiteen oppiainetta kohtaan ei rajoittuneen tai 

puutteellisen osaamisen kategoriassa ole vastauksista havaittavissa, vaan tässä kategoriassa 

vastaajat keskittyvät kertomaan omista kyvyistään ja tiedoistaan. Sen sijaan myös tämän 

kategorian kohdalla useammassa ilmauksessa tulee esille, kuinka puuteellinen osaaminen 

peilataan kehnoksi koettuun piirtämisen tai maalaamisen taitoon: 

En koe olevani kovinkaan luova tai taitava piirtämään ja maalaamaan. 

Vain yksi vastaaja pohtii, miksi hänen osaamisensa on sillä tasolla kuin on. Hän selittää 

osaamistaan seuraavasti: 

En osaa kovin hyvin, sillä en harrasta kuvista vapaa-ajalla. 

Rajoittuneen tai puutteellisen osaamisen kategoriassa oli vastauksia pääasiassa vain pakol-

liset kuvataiteen lukiokurssit opiskelleilta sekä kolmelta 4-5 kurssia opiskelleelta. Tässä 

kategoriassa oli myös hyvin monenlaisia kokemuksia ennen luokanopettajaopintoja saa-

dusta kuvataiteen opetuksesta, sillä kaikki tuon teeman kategoriat olivat näiden opiskeli-

joiden vastauslomakkeissa edustettuina. Suurin edustus oli kuitenkin suppeaksi koetulla 

opetuksella, jonka kategoriaan sopivia vastauksia oli kolmella rajoittuneeksi tai puutteel-

liseksi osaamistaan kuvanneella opiskelijalla. Tämän tiedon valossa voineekin todeta, että 

suppeaksi koettu opetus ”tuottaa” opiskelijoille paitsi rajoittunutta ja puutteellista kuvatai-

teen osaamista, myös minäpystyvyyden näkökulmasta kokemuksen omasta puutteellisesta 

ja heikosta osaamisesta. 

Mieluisten ja hallituiksi koettujen tekniikoiden määrissä rajoittuneen ja puutteellisen 

osaamisen kategoriassa on myös suurta vaihtelua. Kolme opiskelijaa kokee mieluiseksi 

viisi tekniikkaa ja kertoo olevansa hyvä tai melko hyvä niistä 2-4:ssä siitäkin huolimatta, 

että he sanallistavat oman kuvataiteellisen osaamisensa puutteelliseksi. Tämän kolmikon 

voisi nähdä olevan optimisteja, kun heidän koettua osaamistaan verrataan tämän kategorian 

sisällä muiden neljän opiskelijan vastauksiin kuvataiteen tekniikoiden mieluisuudesta ja 

hallinnasta. Neljällä vastaajalla on jokaisella mieluisiksi raksittu 3-4 tekniikkaa, mutta vain 

yksi kokee hallitsevansa yhden tekniikan, kun kolme heistä ei koe olevansa hyvä tai melko 

hyvä missään tekniikassa. Vaikka positiivinen tai negatiivinen asenne ei suoraan tämän 

kategorian vastauksissa näkynytkään, vertaamalla opiskelijoiden vastauksia muiden kysy-
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mysten kautta on mahdollista hahmottaa myös tässä rajoittuneen ja puutteellisen osaamisen 

kategoriassa kaksi alakategoriaa. Nämä kategoriat voisi nimetä esimerkiksi optimisteiksi ja 

pessimisteiksi, koska juuri asenne oppiainetta ja omia taitoja kohtaa tekevät kategoriassa 

eroa näiden kahden ryhmän välille. 

 

Keskinkertainen osaaminen 

Suuri osa opiskelijoista, yhteensä 12 vastaajaa, arvioi osaamistaan keskinkertaisuuden ka-

tegoriaan sopivasti. Keskinkertaisen osaamisen kategoriaa määrittämään nousee aineistosta 

neljä alakategoriaa: harjaantumisen, tietotaidon, kärsivällisyyden ja luovuuden tai lahjak-

kuuden puute. Vain kolme vastaajaa kahdestatoista ei pohdi sitä, miksi heidän osaamisensa 

on keskivertoa, mutta yksi näistä kolmesta käsittää osaamistaan jälleen piirustustaitonsa 

kautta: 

Aika perus, en koe olevani hirveän hyvä, mutta tarpeeksi hyvä kuitenkin. Kyl-

lä piirustuksistani selvää saa. 

Kuvataiteellisen harjaantumisen puutteesta kertovat opiskelijat käyttävät ilmauksia, jotka 

liittyvät kuvataiteen harrastamattomuuteen ja tuotettujen kuvien koettuun laatuun. 

Melko keskinkertaiseksi, sillä en ole sitä kovinkaan koskaan harjoitellut.  

Olen keskitasoa. Ajatuksia on, mutta työn jälki ei yleensä aivan vastaa ideoi-

tani. 

Harjaantumisen puutteen vuoksi keskinkertaiseksi osaamisensa kokevia on opiskelijoista 

kolme. He käsittävät oman taitotasonsa sijoittuvan huonon ja hyvän osaamisen välimaas-

toon, vaikka kukaan vastaajista ei tarkemmin ala määritellä, mitä nuo ”huono” ja ”hyvä” 

ovat.  Heistä kaksi on opiskellut lukiossa vain pakolliset kurssit ja yksi on käynyt yhden 

valinnaisenkin kurssin. Kaikilla kolmella kokemukset saadusta opetuksesta ovat positiivi-

sia ja monipuolisia, tosin yhdellä on kokemusta myös opettajalähtöisestä ja määräilevästä 

opettajasta. 

Toinen keskinkertaiseksi koetun osaamisen alakategoria, kuvataiteellisen tietotaidon puute, 

tulee esille kahdessa vastauksessa. Opiskelija kertoo, että hän on: 
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Keskitasoa. Tekniikkaa en osaa, mutta fiilispohjalla menee suht hyvin. Lope-

tin piirtämisen 10 vuotta sitten ja nyt yliopistossa innostuin uudestaan. 

Tämä lukiossa vain pakolliset kurssit opiskellut vastaaja tuo esille, että tekniikan puutetta 

korvaa tunteen kautta tekeminen. Piirtämisen lopettamisen esille tuomisessa on kaikuja 

myös harjaantumattomuuden kategoriasta, kun opiskelija vertaa aikaisempaa osaamistaan 

nykytasoonsa. Toinen tietotaitonsa puutetta esiin tuova vastaaja on käynyt lukiossa viisi 

kuvataiteen kurssia, mutta määrittelee, että hän tarvitsisi lisää tietoa usealta kuvataiteen 

osa-alueelta. Kumpikaan puutteellisen tietotaidon kategoriaan sopivista vastaajista ei ole 

kokenut saaneensa hyvää tai monipuolista kuvataiteen opetusta ennen luokanopettajaopin-

toja, vaan heidän kokemuksissaan tulevat esille opettajalähtöisyys ja opetuksen oleminen 

irti oppilaan kokemusmaailmasta. 

Kolmas keskinkertaisuutta määrittävä alakategoria on koettu luovuuden, taiteellisuuden tai 

lahjakkuuden puute, jonka mukaisia ilmauksia löytyy kolmen opiskelijan vastauksista. 

Perustaidot voidaan kokea hyväksi, mutta kerrotun luovuuden tai lahjakkuuden puutteen 

nähdään estävän sitä, että osaaminen olisi parempaa. 

En koe olevani mitenkään erityisen lahjakas, vaan aika perustasoa. Välillä 

tulee tosi hyviä onnistumisia ja välillä ei. 

Koen perustaidot ihan hyviksi, mutta en koe olevani kovinkaan luova. 

Luovuuden puutteen vuoksi keskinkertaiseksi osaamisensa kokevien joukossa on yksi vain 

pakolliset kurssit lukiossa opiskellut ja kaksi neljä kurssia opiskellutta. Kaikki kolme ko-

kevat kuvataiteen tekniikoista mieluisiksi kolme ja hallitsevansa niistä 1-2 kappaletta. Ku-

vailtu aiemmin saadun opetuksen kokemus vaihteli tässä kategoriassa niin, että yksi opis-

kelija koki saaneensa suppeaa, toinen opettajalähtöistä ja kolmas monipuolista opetusta. 

Neljäs kategoria, joka nousi aineistosta liittyen koettuun keskinkertaiseen osaamiseen, on 

kärsivällisyyden puute. Tämä tuli esille yhden opiskelijan vastauksessa. Hän kokee osaa-

misensa olevan 

Keskinkertaista, ei erityisen taitava missään. En jaksa hinkata. Ilmiöt kiin-

nostavat. 

Opiskelijan vastauksessa ilmaus ”en jaksa hinkata” kertoo siitä, että hän ei jaksa käyttää 

aikaa kuvataiteelliseen tekemiseen, vaikka se voisi parantaa hänen koettua osaamistaan 
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liittyen taitoon. Hän perustelee valintaansa sillä, että ilmiöt kiinnostavat pitkäaikaista ku-

van tekemiseen paneutumista enemmän. Hänen kuvataiteeseen liittyvä keskittymisensä ja 

kärsivällisyytensä kohde on siis muualla kuin esimerkiksi teknisesti tarkassa itse tekemi-

sessä. Vastaajalla on ollut kuvataidetta sivuavia opintoja myös lukion jälkeen ja hän kokee 

neljä kuvataiteen tekniikkaa mieluisaksi ja hallitsevansa niistä kolme. 

 

Melko hyvä osaaminen 

Ihan tai melko hyväksi osaamiseksi taitotasonsa määritteli kuusi vastaajaa. Heillä kaikilla 

näyttää aineiston perusteella olevan positiivisia kokemuksia kuvataiteen tekemisestä. 

Opiskelijat eivät tuo vastauksissaan esille epäonnistumisia, vaan näkevät osaamisessaan 

korkeintaan kehittymisen paikkoja. Heistä moni myös erottelee, missä asioissa on kuvatai-

teen osaamisen suhteen hyvä ja muutama mainitsee senkin, minkä suhteen taidot ovat al-

keellisemmat.  

Olen ihan perushyvä, en mitenkään superluova varmaankaan mutta ihan hy-

viä töitä saan aikaan. 

Pidän piirtämisestä ja sellaisesta ja koen olevani siinä ihan hyvä. En koe 

olevani erityisen hyvä esim. rakentelussa ja valokuvauksessa. 

Melko hyvän osaamisen kategoriassa onnistumisiksi nostetaan esimerkiksi tehtyjen töiden 

vastaaminen mielikuvia, hyvien töiden aikaan saaminen ja kokemukset itsestä hyvänä piir-

täjänä. Tekniikoiden lisäksi puhutaan jo esimerkiksi sommittelun ja värien käytön hallit-

semisesta sekä vision löytymisestä. 

 Melko hyvänä. Töiden sommittelu ja värien käyttö on hallussa. 

Suhteellisen hyväksi aloittelijaksi. Visiota löytyy, toteutuksen taso vaihtelee. 

Melko hyväksi osaamisensa määrittelevien joukossa on kaksi kaikki mahdolliset kuvatai-

teen kurssit lukiossa opiskellutta ja monipuoliseksi saamansa opetuksen kokenutta, mutta 

myös 3-2 kurssia käyneitä. Näiden vähemmän kuvataiteen kursseja suorittaneiden koke-

mukset saamastaan opetuksesta vaihtelevat suppeasta monipuoliseen. Tässä kategoriassa 

myös eri tekniikoiden koettu mieluisuus vaihtelee niin, että mieluisiksi valittuja tekniikoita 
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on opiskelijasta riippuen 8-3 kappaletta ja niitä koetaan hallittavan 0-3 kappaletta vastaa-

jasta riippuen. 

Mielenkiintoista on, että kahdeksan tekniikkaa mieluiseksi valinnut vastaaja ei koe hallit-

sevansa tekniikoista yhtään. Onko vastaaja kenties unohtanut alleviivata tekniikoista ne, 

joissa hän kokee olevansa hyvä tai melko hyvä? Vai onko tällä vastaajalla ehkä erittäin 

korkeat vaatimukset sille, mitä hän kutsuu tekniikan hallinnaksi? Tutkijana minun täytyy 

todeta, että en voi täysin luottaa tähän vastaukseen, sillä se poikkeaa niin suuresti muiden 

vastausten muissakin kategorioissa noudattamasta säännöllisyydestä. Epäilen, että vastaaja 

on epähuomiossa jättänyt alleviivaamatta ne tekniikat, jotka hän kokee hallitsevansa, sillä 

vastauksessa liittyen koettuun kuvataiteelliseen osaamiseen hän määrittelee olevansa ”pe-

rushyvä” ja saavansa ”ihan hyviä töitä aikaan”. Koettu ihan hyvien töiden aikaansaaminen 

on ristiriidassa sen kanssa, ettei vastaaja kokisi hallitsevansa yhtään tekniikkaa. Lisäksi 

paljon heikommaksikin koetulla osaamisella opiskelijat ovat valinneet tätä vastaajaa 

enemmän hallittuja tekniikoita verrattuna mieluisiksi valitsemiensa määrään läpi koko tut-

kimuksen aineiston. 

 

Hyvä osaaminen 

Vain yksi vastaajista määritteli osaamisensa hyväksi ilman siihen liittyviä muita sanoja, 

kuten ”ihan hyvä” tai ”melko hyvä”. Myös hän perustelee osaamistaan piirtämisen, eritoten 

realistisen piirtämisen taitamisen kautta. Myös tässä vastauksessa tulee esille luovuus, jon-

ka vastaaja selvästi yhdistää kuvataiteelliseen osaamiseen. 

Koen olevani hyvä kuvataiteessa. Osaan käyttää tekniikoita luovasti ja eten-

kin todenmukainen piirtäminen on vahvuuteni. 

Mielenkiintoista on, että tämä opiskelija kokee mieluisiksi vain kolme tekniikkaa, tosin ne 

hän kokee kyllä hallitsevansa. Vastaajalla on peruskoulun puolelta kokemuksia erittäin 

määräilevästä opettajasta, mutta lukiossa hän on opiskellut kuvataidetta viiden kurssin ver-

ran ja kokee siellä saaneensa käyttää luovuuttaan sekä toteuttaa itseään kuten haluaa. 

Kyselyyn vastanneista kahdeksan opiskelijaa on opiskellut lukiossa viisi kurssia tai enem-

män kuvataidetta ja kolmella on kuvataiteeseen jollain tavalla liittyviä opintoja myös luki-

on ulkopuolelta, joillakin jopa useiden vuosien ajalta. Näistä yhteensä yhdestätoista opiske-
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lijasta kuitenkin vain yksi määritteli osaamisensa hyväksi, mikä on mielestäni hyvin pieni 

suhdeluku verrattuna saadun opetuksen määrään ja siihen, että moni vähemmän kuvatai-

detta opiskellut määrittelee osaamisensa paremmaksi kuin moni näistä yhdestätoista 

enemmän opiskelleesta. 

5.4 Ilmaisun esille tuleminen opiskelijoiden töissä 

Vastauksia luokanopettajaopiskelijoiden käsitykseen kuvantekijyytensä ilmaisullisesta 

puolesta ja ilmaisun hallinnasta kerättiin kysymyksellä, jossa pyydettiin opiskelijoita poh-

timaan sitä, millä tavoin ilmaisu tulee esille heidän kuvataiteellisissa töissään. Oman ilmai-

sun kategorioita muodostui aineiston pohjalta viisi; 1) ilmaisun määrittely hankalaa, 2) 

ilmaisu vaikeaa, 3) ilmaisu eri kuvallisin elementein, 4) ilmaisun käsittäminen tunteiden 

esille tuomisena ja 5) ilmaisun käsittäminen oman persoonan esille tuomisena (ks. kuvio 

6). Joillakin opiskelijoilla oli selkeitä vaikeuksia vastata kysymykseen ilmaisusta, sillä 

kolme opiskelijaa jätti kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen. 

Kuvio 6: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä omasta ilmaisustaan 
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Jotta on mahdollista saada käsitys eri ilmaisutapojen jakaantumisesta, olen koonnut kaikki 

kategoriat vertailuun kaavioon 4. Kaaviosta on helposti huomattavissa kuvallisten element-

tien kautta ilmaisun kategorian suuri osuus kaikista vastauksista. 

 

Kaavio 4: Eri kategoriat ilmaisutapoihin liittyen vastaajamäärittäin 

 

Ilmaisun määrittely hankalaa 

Kahden vastaajan oli hankalaa vastata, kuinka ilmaisu näkyy heidän töissään, eli he olivat 

vastanneet ”en osaa sanoa”. Toinen näistä opiskelijoista kertoi myös, että ei omasta mieles-

tään osaa ilmaista itseään kuvataiteen avulla, mutta hän ei kuvaillut, miksi kokemus oli 

tämän suuntainen. Muita vastauksia hänen lomakkeestaan tutkiessani huomasin tämän 

opiskelijan kuvanneen kuvataiteellisen osaamisensa huonoksi ja opiskelleen vain lukion 

pakolliset kuvataiteen kurssit. Opetus, jota hän on saanut, on ollut suppeaa, töiden tuotta-

mista ohjeiden mukaan. On hyvin ymmärrettävää, ettei opiskelija ei pysty kuvailemaan 

ilmaisunsa esille tulemista omissa töissään, jos kokemusta kuvataiteellisesta työskentelystä 

on niukasti. 

Mielenkiintoista on, että toinen näistä vastaajista oli suorittanut kaikki mahdolliset lukion 

kuvataiteen kurssit, kuvaili saamaansa opetusta monipuoliseksi ja kuvataiteellista osaamis-

taan ihan hyväksi, jos saa hyvät ohjeet tekemiseen. Tätä taustaa vasten voisi kuvitella 
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oman ilmaisun määrittelyn olevan hänelle helpompaa kuin monelle muulle vähemmän ku-

vataidetta opiskelleelle. Opiskelijalla on selvästi positiivinen asenne kuvataidetta kohtaan 

ja kokemusta sen tekemisestä, mutta ilmeisesti oman tekemisen ja ilmaisun reflektointi on 

jäänyt hänen opinnoissaan pieneen osaan. 

Lisäksi, kuten aiemmin totesin, kolme vastaajaa oli jättänyt vastaamatta tähän kysymyk-

seen. Vastaamatta jättäneillä oli vain lukion pakolliset kurssit käytynä. Yksi heistä kertoi 

kuvataiteen olleen itselleen vaikeaa, koska opetuksessa oli painotettu realistisuuden vaati-

musta, johon hän ei pystynyt vastaamaan. Oman kuvataiteellisen osaamisensa hän koki 

huonona ja kertoi ahdistuvansa piirtämisestä. Kahden muun kokemukset eivät olleet yhtä 

huonoja, mutta heidänkin vastauksissaan korostui harjaantumattomuus ja vähäinen tieto 

kuvataiteesta. Vastausaikaa kyselyn täyttämiseen oli kyllä tarpeeksi, joten voi olla mahdol-

lista, että näille kolmelle oman ilmaisun määrittely voi olla yksinkertaisesti hankalaa. 

 

Ilmaisu koettu vaikeana 

Neljä opiskelijaa toi esille, että kuvataiteellinen ilmaisu on heille hankalaa tai että he eivät 

osaa ilmaista itseään kuvataiteen kautta. Vastauksista onkin luettavissa harjaantumisen 

puute ja kun tarkastellaan sitä, millaiseksi tämän kategorian vastaajat kokevat kuvataiteel-

lisen osaamisensa, on se heikkoa, puutteellista tai keskinkertaista. 

Minulle on ehkä hieman vaikea onnistua omien ideoideni ja ajatusteni ilmai-

sussa kuviksen avulla. 

En osaa ilmaista itseäni hirveästi töissäni. 

Yksi ilmaisun vaikeaksi maininnut kertoi, että kuvataiteellisessa työskentelyssä hän ilmai-

sun sijaan ”pelaa omilla vahvuuksillaan”, eli kompensoi koettua ilmaisun ja teknisen 

osaamisen heikkoutta huumorin avulla. 

Myös tässä kategoriassa on sekä vähän että useamman kurssin kuvataidetta opiskelleita. 

Viisi kurssia käynyt vastaaja kertoo, että kokee ilmaisun hankalana, mutta pelkän visuaali-

suuden kautta hänen on helpompaa miettiä kuvataiteellista tekemistään. Hän ei siis koe 

varsinaisesti osaavansa ilmaista itseään, vaikka ilmeisesti pitääkin kuvataiteen töiden te-

kemisestä. 
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Ilmaisu mainittu elementteinä 

Lähestulkoon puolet vastaajista kokee ilmaisunsa tulevan esille jonkinlaisina ilmaisullisina 

elementteinä. 15 opiskelijan vastaukset muodostavat kuvallisten elementtien kategoriaan 

yhteensä viisi alakategoriaa. Nämä ilmaisullisten elementtien kategoriat olen nimennyt 

symboleiksi, aiheeksi ja teemaksi, erikoisiksi ratkaisuiksi, värien käytöksi ja työn rytmiksi. 

Yksi opiskelija kertoo ilmaisunsa tulevan esille ”kuvainnollisina elementteinä”, jotka hän 

määrittelee konkreettisiksi asioiksi, joihin on mahdollista assosioida esimerkiksi tunteita. 

Koen hänen tarkoittavan ilmaisua symbolien kautta, eli opiskelijan töihinsä tuomat esineet, 

asiat ja merkit edustavat jotain asiaa, joka voi olla merkitykseltään ja assosiaatioiltaan laa-

jempi kuin vain sen esittämä kuva. Tämä vastaaja kokee kuvataiteellisen osaamisensa ole-

van heikkoa ja saamansa opetuksen olleen ”kuivaa” ja teoriapainotteista. 

Kaksi opiskelijaa mainitsee ilmaisevansa kuvataiteessa teemojen ja tarinoiden tai aiheen 

kautta. Toinen heistä ei perustele ilmaisuaan tarkemmin, vaikka kokemusta kuvataiteelli-

sesta työskentelystä häneltä löytyy lukion ulkopuoleltakin. Toinen opiskelija mainitsee 

aiheiden kautta ilmaisun lisäksi tuovansa ilmaisuaan esiin toteutusvalinnoissa ja tyylissä, 

eli hänen vastauksessaan on myös ilmaisuja liittyen oman persoonan esille tuomisen kate-

goriaan. 

Oman ilmaisunsa erikoiseksi tai oudoksi määrittelee kaksi vastaajaa. He eivät puhu per-

soonan esiintuomisesta tai omasta kädenjäljestä, vaan nimenomaan erikoisista ratkaisuista. 

Outous ja erikoisuus liitetään mielikuvituksellisuuteen ja mielenkiintoisuuteen, mutta sitä 

ei juuri avata, mitä erikoisuus heidän ilmaisussaan käsittää. 

Työni ovat välillä melko outojakin, tykkään käyttää mielikuvitustani. Ideointi 

parempaa kuin itse työt visuaalisesti… 

Idea/ympäristö saattaa olla erikoinen töissäni. 

Nämä vastaajat ovat opiskelleet lukiossa 2-3 kurssia ja heidän saamansa opetus on ollut 

opettajalähtöistä, toisen vastaajan kohdalla myös ”yksipuolista”. Oman osaamisensa he 

kokevat heikoksi ja keskinkertaiseksi. 
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Seitsemän vastaajaa tuo esille, että heillä ilmaisu koostuu tavasta käyttää värejä. Värien 

käyttöön liittyy vastauksissa tunnelman esille tuominen ja ilmauksissa on puhetta sekä 

suurpiirteisyydestä että tarkkuudesta. Osalla opiskelijoista on siis kyse impressionistisem-

masta tekemisestä, kun osa panostaa nimenomaan harkintaan. 

Pyrin käyttämään paljon värejä enkä jaksa paneutua kovin pieniin yksityis-

kohtiin. 

Käytän värejä siten, että ne sopivat yhteen ja olen tarkka, teen harkittuja 

päätöksiä. 

Yksi värien käytön ilmaisunsa keinoksi maininnut kertoi myös ”jännien tekniikoiden”, 

kuten kollaasin, olevan hänelle mieluisia tekotapoja. Toinen värien käytön kautta ilmaisu-

aan esille tuova opiskelija mainitsee tunnelman lisäksi asettelun, jolla hän ilmeisesti tar-

koittaa sommittelua. Värien kautta ilmaisuaan määrittävissä on aiemmilta kuvataiteen ko-

kemuksilta hyvin paljon toisistaan poikkeavia opiskelijoita. Toisaalta joukossa on heitä, 

jotka ovat opiskelleet vain vähän ja joiden saama opetus on ollut suppeaa tai opettajaläh-

töistä, toisaalta vastaajia, jotka ovat saaneet monipuolista opiskelua ja opiskelleet useita 

kuvataiteen kursseja. Samoin koettu oman osaamisen taso vaihtelee heikosta melko hyväk-

si koettuun. Kolme opiskelijaa mainitsee oman ilmaisunsa tulevan esille erilaisten työn 

rytmiin ja pintoihin liittyvinä elementteinä, esimerkiksi 

 Viivojen ja värien dynaamisuutena. 

Kaikki tämän kategorian mukaisia ilmauksia kertoneet vastaajat ovat opiskelleet lukiossa 

vain pakolliset kuvataiteen kurssit. Yksi heistä kertoo, että ei ole koskaan tullut ajatelleek-

si, kuinka ilmaisu hänen töissään näkyy, mutta päätyy mainitsemaan ilmaisunsa näkyvän 

työn rytmin ja ”suurten linjojen” kautta. Lisäksi yksi vastaaja kertoo, että: 

 Olen melko pikkutarkka, minkä vuoksi työni eivät ole suurpiirteisiä. 

Näen, että tämä vastaaja saattaa liittää suurpiirteisyyden ja ”epätarkkuuden” luovaan ilmai-

suun ja määrittelee ilmaisun liittyvän inspiraation vallassa tehtyihin, suurpiirteisiin ja eks-

pressionistisiin töihin. Itsensä hän positioi tarkaksi tekijäksi, eikä siten näe oman ilmaisun-

sa olevan yhtä ilmaisuvoimaista kuin suurpiirteisemmän tekijän. Tämä vastaaja on käynyt 

lukiossa kaksi kurssia kuvataidetta ja saanut peruskoulussa suppeaa, töiden tekemistä ja 
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lopputulosta painottavaa opetusta. Hänellä on kuitenkin positiivinen asenne omaan kuva-

taiteelliseen tekemiseensä, jonka hän kuvailee ihan hyväksi. 

 

Ilmaisun käsittäminen tunteen esilletuomisena 

Vastaajista kuusi mainitsee omien tunteidensa liittyvän ilmaisuunsa, kahden näin vastan-

neiden mielestä tunnetilat ovat mukana heidän tekemisessään aina. Ilmaisuun liittyvien 

tunteiden konkreettisia esille tuomisen tapoja ei vastauksissa juuri eritellä. Kaksi opiskeli-

jaa kuitenkin kertoo: 

Maalaan asioita, jotka minua kiinnostavat. Teen töitä hyvin tunnepohjaisesti 

ja värit sekä linjat tulevat senhetkisen mielialan mukaan. 

Usein töideni pohjalla on jokin tunnetila, joka ilmenee asennoissa, ilmapii-

rissä ja väreissä. 

Ekspressionistisesti ”fiilispohjalta” töitään sen kummemmin suunnittelematta tekee vastaa-

jista kaksi. Näin vastanneista toinen mainitsee, ettei suunnittele töitään ”liian pitkälle”, eli 

hän näkee liiallisen suunnitelmallisuuden rajoittavan omaa tekemistään ja tunteiden esille 

tuomista. Tunteiden esille tuomisen kategoriassa kaksi opiskelijaa on suorittanut vain pa-

kolliset kuvataiteen opinnot ja kokee osaamisensa olevan heikkoa, mutta asenteen kuvatai-

detta kohtaan positiivinen. Melko hyväksi tai hyväksi osaamisensa kokevia on vastaajien 

joukossa kolme, joista yhdellä on kolmen kurssin tausta ja kahdella yli viiden kurssin 

opinnot. Lisäksi eräs viiden kurssin opiskelija kertoo ilmaisustaan tiiviisti: 

Fiilispohja  kai sieltä jotain kumpuaa. 

Hän kokee saamansa opetuksen olleen suppeaa ja oman osaamisensa puutteellista. Jo omaa 

osaamistaan määritellessään vastaaja on kertonut teosten syntyvän ”fiilispohjalla, en osaa 

suunnitella”. Ilmaisu ”kai sieltä jotain kumpuaa” kertoo siitä, että opiskelija on oman il-

maisunsa määrittelemisessä epävarma ja turvautuu vastaamaan niin, että jatkaa edelliseen 

kysymykseen antamansa vastauksen viitoittamalla suunnalla. 
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Ilmaisu omaan persoonaan liittyvää 

Jopa yhdeksän opiskelijaa mainitsi ilmaisunsa näkyvän oman persoonan ja persoonallisuu-

den esille tuomisena. Kuitenkin vain muutama vastaajista lähtee myös määrittelemään sitä, 

mitä oman persoonaan liittyvät asiat heidän ilmaisussaan voivat olla. 

Olen koittanut saada niihin esille omaa sielunmaisemaani. 

Työni kuvastaa persoonaani. Niissä näkyy jämptiys, realistisuus ja hulluttelu. 

Haluan saada jokaiseen työhön jotain persoonallista, esim. joku hauska yksi-

tyiskohta tai värimaailma… 

Omaan persoonaan liittyvää ilmaisua kuvattiin ilmaisuin sielunmaisemasta, omasta tyylis-

tä, omanlaisuudesta, omasta kädenjäljestä ja omanlaisesta otteesta. Myös tässä kategoriassa 

oli vastauksia kuvataiteellisilta taustoiltaan hyvin erilaisilta opiskelijoilta. Yhdeksästä 

opiskelijasta viidellä on suoritettuna neljä kurssia tai enemmän, neljä opiskelijaa on käynyt 

vain kuvataiteen pakolliset kurssit. Enemmän opiskelleiden vastauksista tulee esille myös 

arvostus omaa tekemistä kohtaan, esimerkiksi 

 Minulla on mielestäni oma tyyli ja hyviä ideoita. 

Opiskelija siis arvottaa ideansa hyväksi, eli hänellä on itseluottamusta ideoitaan kohtaan. 

Persoonan esille tuominen kuvataiteen tekemisessä nähdään useassa vastauksessa positiivi-

sesti sävyttyneenä ja asiana, johon vastaajat ovat myös tietoisesti pyrkineet. 

 

5.5 Visuaalisen maailman tuntemus 

Olen tutkimukseni kontekstissa määritellyt kuvantekijyyden koostuvan ilmaisusta, taidolli-

sesta osaamisesta ja visuaalisen kulttuurin tuntemuksesta. Aineistonkeruuvaiheessa luo-

kanopettajaopiskelijoilta kysyttiin, millaiseksi he kokevat visuaalisen maailman tuntemuk-

sensa.  

Käsityksistä visuaalisen maailman tuntemuksesta muodostui aineiston pohjalta viisi ku-

vauskategoriaa (ks. kuvio 7, s. 63). Näitä kategorioita ovat 1) visuaalisen maailman heikko 

tuntemus, 2) perustuntemuksen hallinta, 3) melko hyvä tuntemus, 4) hyvä tuntemus 5) tai-

teilijoihin ja taideteoksiin liittyvä tuntemus ja 6) visuaalisuuden arvostus. 



63 

 

 

Kuvio 7: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä visuaalisen maailman tuntemuksestaan 

 

Olen koonnut eri kategoriat myös kaavioon 5 (ks. s. 64), jotta on mahdollisuus saada käsi-

tys opiskelijoiden käsitysten jakaantumisesta. Suurimmaksi kategoriaksi nousee heikko 

visuaalisen maailman tuntemus, johon sopivasti löytyy ilmauksia jopa 15 opiskelijalta. 

Kolme opiskelijaa jätti kokonaan vastaamatta visuaalisen maailman tuntemukseen liitty-

vään kysymykseen, mutta myös heidän osuutensa olen tuonut pylväsdiagrammissa esille 

omana kategorianaan. 
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Kaavio 5: Visuaalisen maailman tuntemuksen kategoriat vastaajamäärittäin 

 

Heikko visuaalisen maailman tuntemus 

Heikoksi visuaalisen maailman tuntemuksensa määrittelee viisitoista vastaajaa ja lisäksi 

opiskelijoista kolme oli jättänyt kokonaan vastaamatta kysymykseen. Jopa yhdeksän hei-

koksi tuntemuksensa määrittelevää vastaajaa ei lainkaan pohdi sitä, miksi asian näin koke-

vat olevan. Se, etteivät he avaa syitä visuaalisen maailman heikkoon tuntemukseen, voi 

kertoa myös siitä, että visuaalisen maailman käsite on heille epäselvä. Opiskelijat kuvaile-

vat visuaalisen maailman tuntemustaan ilmauksilla heikko, alkeellinen, ”ei kovin hyvä” ja 

”ei kovin kattava”. Viisi näistä yhdeksästä on suorittanut vain pakolliset kuvataiteen opin-

not. Vain yksi vastaajista kokee kuvataiteellisen osaamisensa olevan melko hyvää, muiden 

kokemukset osaamisestaan ovat keskinkertaisia tai sitä huonompia. 

Heikon tuntemuksen kategoriassa muodostui selkeät kaksi alakategoriaa, kiinnostuksen ja 

tiedon puute. Nämä kategoriat olivat muodostettavissa niiden opiskelijoiden vastauksista, 

joissa oli pohdittu koetun heikon visuaalisen maailman tuntemuksen syitä. Kiinnostuksen 

puute tuli esille kahdella opiskelijalla ja oli havaittavissa esimerkiksi siten, että vastaajat 

kertovat, ettei taide ole osa heidän arkeaan. 
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En käy esimerkiksi taidenäyttelyissä enkä tunne taiteilijoita juuri ollenkaan. 

Huonoksi, taide ei suoranaisesti ole osa arkeani. 

Toinen näistä vastaajista on opiskellut vain pakolliset opinnot, toinen taas kaikki mahdolli-

set lukiokurssit. Kaikki kurssit opiskellut kokee osaamisensa ihan hyväksi, vähemmän 

opiskellut sen sijaan heikoksi. Kokemus kuvataiteellisesta tekemisestä ja ihan hyväksi koe-

tusta osaamisesta ei siis automaattisesti tarkoita, että myös visuaalisen maailman tuntemus 

olisi vahvaa. 

Toinen alakategoria on koettu osaamisen ja tietojen puute, josta kertoi neljä vastaajaa. 

Heistä kolmella on vain kuvataiteen pakolliset opinnot suoritettuina. Eräs näistä vastaajista 

muistelee, että ”peruskoulun kuvaamataito on jäänyt heikosti muistiin” ja jos jotain tiede-

tään, se on itse opittua. Kaksi vastaajista kertoo tuntevansa kuvataiteen maailmaa lähinnä 

muiden taiteiden kautta. Osaamisen ja tietojen puutteen alakategoriassa vastaajien kuvatai-

teellinen osaaminen on keskinkertaista tai heikompaa. 

Kolme vastaajaa oli jättänyt vastaamatta visuaalisen maailman tuntemusta koskevaan ky-

symykseen ja yksi heistä ei ollut vastannut edelliseenkään, ilmaisuun liittyvään kysymyk-

seen. Tämän opiskelijan vastauksissa korostuu negatiivinen asenne kuvataiteen oppiainetta 

kohtaan, sillä hän kertoo ahdistuvansa piirtämisestä. Vastaamattomuus voi tätä taustaa vas-

ten kertoa siitä, että opiskelija ei joko halua tai osaa lähteä kertomaan omasta ilmaisustaan 

tai visuaalisen maailman tuntemuksestaan. Toinen vastaamatta jättänyt on aloittanut vas-

taamisensa sanoilla ”En koe”, mutta sitten sutannut nuo sanat yli ja kirjoittanut viereen 

vain kysymysmerkin, ”?”. Myös tämä voi kertoa siitä, että joko visuaalisen maailman käsi-

tys tai oma visuaalisen maailman tuntemus ovat hankalia tai epäselviä asioita. Kaksi edel-

listä opiskelijaa ovat opiskelleet lukiossa vain pakolliset kurssit, mutta kolmas vastaamatta 

jättänyt on lukenut niitä viisi kappaletta. Hänen lomakkeestaan ei löydy vihjeitä siitä, miksi 

vastaaminen tähän kysymykseen on jäänyt tekemättä. 

 

Perustuntemus visuaalisesta maailmasta 

Kuusi opiskelijoista käytti ilmaisuja, joiden perusteella voi päätellä heidän kokevan tunte-

vansa visuaalisen maailman perusasiat. Osa ei aukaissut sitä, mitä he perusasioiden tai -

taitojen tietämisellä käsittävät, mutta muutamilla oli mukana myös perusteluja. 
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Tunnen taiteen perusasioita ja teoksia (sen verran kuin yleissivistys vaatii), 

mutta en juurikaan enempää. 

Perustaso määriteltiin parissa vastauksessa tasoksi, jonka saa peruskoulun ja lukion opinto-

jen pohjalta. Eräs opiskelija toi kuitenkin esille, että hänen tietämyksensä voisi olla parem-

paa, koska koki visuaalisen maailman tuntemuksensa tällä hetkellä liian heikoksi, jotta 

voisi opettaa tulevaisuudessa laadukkaasti. Toinenkin vastaajista kertoo olevansa kyllä 

kiinnostunut, mutta perehtyneisyys puuttuu. 

Kun vertaillaan visuaalisen maailman perustuntemuksen koettua hallintaa koettuun osaa-

mistasoon, on yhden vastaajan osaaminen puutteellista ja neljän keskinkertaista tai sitä 

parempaa. Joukossa on vain yksi opiskelija, joka kokee kuvataiteellisen osaamisensa mel-

ko hyväksi. Opiskelijoiden kokemus visuaalisen maailman perustuntemuksesta ei siis vaadi 

käsitystä itsestä vahvana kuvataiteellisena osaajana. 

 

Melko hyvä visuaalisen maailman tuntemus 

Melko hyvän tuntemuksen kategoriaan nousi aineistosta viisi vastausta. Jokainen tähän 

kategoriaan sopinut vastaus sisälsi myös perusteluja siitä, miksi koettu tietotaso on suhteel-

lisen hyvä. Se, että opiskelijat osaavat sanallistaa visuaalisen maailman tuntemukseen liit-

tyviä asioita, lisää luotettavuutta siitä, että heillä todella on visuaalisen maailman tunte-

musta.  Kolme opiskelijoista perusteli melko hyvää osaamistaan sillä, että heillä on kiin-

nostusta kuvataiteeseen ja sitä kautta on saavutettu nykyinen tuntemuksen taso. 

Melko hyväksi, koska olen kiinnostunut taiteista ja ympäröivästä maailmasta 

sekä kulttuurista. 

Kaksi vastaajista nostaa esille, että heidän melko hyvään taidemaailman tuntemukseensa 

liittyy heidän tietämyksensä kuvataiteen tekniikoista, tunnetuimmista teoksista ja taiteili-

joista. Yksi vastaajista tosin on vähän suurpiirteisempi ja jättää paljon tutkijan arvailujen 

varaan: 

Olen kiinnostunut kaikesta. Tiedän vähän monenlaisesta. 

Tästä vastauksesta ei varsinaisesti saa tietoa siitä, onko vastaajalla visuaalisen maailman 

tietämystä, mutta vastaus kertookin enemmän hänen positiivisesta asenteestaan kuin varsi-
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naisesti visuaalisen maailman hallinnasta. Mielenkiintoista on, että kyseessä on verrok-

keihinsa nähden paljon kuvataiteeseen liittyviä asioita opiskellut vastaaja. Kenties hän ei 

vain ole jaksanut alkaa avata visuaalisen maailman osaamistaan? 

 

Hyvä visuaalisen maailman tuntemus 

Vain kolme opiskelijaa mainitsi visuaalisen maailman tuntemuksensa hyväksi, kiitettäväksi 

tai vahvaksi. Kaksi heistä ei lainkaan perustellut, miksi käsitys omasta osaamisesta oli hy-

vä, mutta kolmas kertoi, että hän kokee visuaalisen maailman tuntemuksensa 

Vahvaksi. Olen hyvin visuaalinen ihminen niin arjessa kuin kuviksessa. 

Hänkään ei siis perustellut osaamistaan esimerkiksi kiinnostuksella, koulutuksella tai har-

rastuneisuudella, vaan kertoi syyksi visuaalisuuden sitä enempää avaamatta. Vastaaja myös 

erottelee kuviksen arjen ulkopuolella olevaksi asiaksi. Tämä opiskelija oli opiskellut luki-

ossa viisi kurssia ja koki kuvataiteellisen osaamisensa hyväksi. Kaksi muuta vastaajaa oli-

vat opiskelleet toinen neljä kurssia ja toinen kaikki mahdolliset kuvataiteen lukiokurssit. 

Opiskelijan käsitys omasta visuaalisen maailman tuntemuksestaan on siis linjassa keskiver-

toa suuremman kuvataiteen opintomäärän kanssa. Kun tarkastellaan näiden opiskelijoiden 

käsityksiä omasta kuvataiteellisen osaamisensa tasosta, ei samanlaista korrelaatiota ole, 

sillä he kokevat kuvataiteellisen osaamisensa olevan heikkoa. Hyväksi koettu visuaalisen 

maailman tuntemus ei siis vaadi hyväksi koettua kuvataiteellista osaamista, vaan merkitys-

tä on enemmänkin saadun opetuksen määrällä. 

 

Taideteosten ja taiteilijoiden tuntemus 

Neljä vastaajaa lähestyi omaa visuaalisen maailman tuntemustaan siitä näkökulmasta, 

kuinka paljon ja hyvin he tuntevat taiteilijoita, taidesuuntauksia ja taideteoksia. He eivät 

siis lähteneet arvottamaan, onko heidän visuaalisen maailman tuntemuksensa hyvää vai 

heikkoa, vaan kertoivat taideteoksiin ja taiteilijoihin liittyvästä kiinnostuksestaan tai kiin-

nostuksen puutteesta. 

Olen käynyt paljon taidemuseoissa, joten olen nähnyt paljon kuuluisia maa-

lauksia. 
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En harrasta taidemuseoita tai vastaavia. Tunnistan ehkä perinteisempiä 

”kuuluisia” teoksia. 

Myös taideteosten ja taiteilijoiden tuntemukseen liittyen puhuttiin yleissivistyksestä. Eräs 

vastaaja viittasi yleissivistykseen ja kertoi tuntevansa ”lähes kaikki tunnetuimmat teokset”. 

Yksi vastaajista oli opiskellut vain lukion pakolliset kuvataiteen kurssit ja kolme vastaajaa 

oli käynyt viisi kurssia kukin. Oman kuvataiteellisen osaamisensa kolme opiskelijaa arvotti 

puutteelliseksi tai heikoksi ja neljäs koki osaamisensa keskinkertaiseksi.  

 

Visuaalisuuden arvostus 

Fenomenografiselle analyysille on ominaista, että kuvauskategoriat kattavat koko aineis-

ton. Tämän vuoksi en ole jättänyt kategorioista pois visuaalisen maailman arvostusta, 

vaikka tähän kategoriaan sopivat kolme vastausta eivät suoranaisesti vastanneetkaan sii-

hen, millaisena vastaajat näkevät visuaalisen maailman tuntemuksensa. Opiskelijat siis 

toivat esille käsityksiä visuaalisen maailman, tai oikeastaan visuaalisuuden arvostukses-

taan, eivät tietämyksestään.  

Arvostan visuaalisesti kauniita asioita. 

Pidän kaikesta visuaalisesta ja tykkään kauniista asioista. 

Yksi vastaajista koki visuaalisen maailman arvostuksensa samanlaiseksi kuin musiikin 

tuntemuksensa, eli ne teokset jotka ”jotenkin kolahtavat omaan senhetkiseen elämään, pu-

huttelevat”. Hän ei siis tuonut esille tuntemustaan, vaan sitä, millaisista asioista visuaali-

sessa kulttuurissa pitää. Jokainen näistä kolmesta vastaajasta on käynyt lukiossa vain pa-

kolliset kuvataiteen kurssit ja kokee aiemmin saamansa opetuksen suppeaksi tai irti oppi-

laan elämysmaailmasta olleeksi. Yksi vastaajista oli jättänyt vastaamatta ilmaisuun liitty-

vään kysymykseen, mikä voi yhdessä tämän kategorian vastauksen kanssa kertoa käyttä-

mieni käsitteiden outoudesta tai heikosta kuvataiteen oppiaineen käsitteiden hallinnasta. 

Se, että kaksi muutakin opiskelijaa vastasi kysymykseen visuaalisen maailman tuntemuk-

sesta kertomalla arvostuksestaan, voi johtua samoista syistä, kysymyksen väärinkäsittämi-

sestä tai siitä, että heidän oli hankalaa keksiä, mitkä heidän käsityksensä ovat. 



69 

 

 

5.6 Kuvantekijyyden vahvistaminen 

Aineistonkeruuvaiheessa kysyttiin myös, millä tavoin luokanopettajaopiskelijat mahdolli-

sesti vahvistavat kuvantekijyyttään. Vastaajista 26 oli merkinnyt taiteen tekemisen keinok-

si, jolla he saavat kuvantekijyyttänsä vahvistettua. Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat 

ovat tietysti viimeisen vuoden ajan päässeet monialaisten opintojen kautta tekemään töitä 

kuvataiteen parissa, joten aineistoa tarkemmin tutkiessa tulee esille, että moni on ilmeisesti 

vastannut vahvistavansa kuvantekijyyttään taidetta tekemällä nimenomaan kuvataiteen 

monialaisten opintojen näkökulmasta. He siis kokevat, että taiteen tekeminen vahvistaa 

kuvantekijyyttä, vaikka eivät itse olekaan vapaa-aikanaan kuvataiteeseen orientoituneita. 

Taiteen tekemisen valinneista kahdestakymmenestäkuudesta yhdeksällä vastaajalla tuli 

vastauksistaan ilmi, että he harrastavat myös vapaa-ajallaan jotain kuvataiteellista tekemis-

tä. 

Kahdeksan opiskelijaa kertoi vahvistavansa omaa kuvantekijyyttään opiskelemalla taidetta. 

Tarkemmalla vastausten tarkastelulla aineistosta selviää, että pääosa heistä käsittää taiteen 

opiskelun tässä kontekstissa kuvataiteen monialaisten opiskeluksi, koska he tuovat muissa 

yhteyksissä esille, että eivät esimerkiksi harrasta taidetta tai ole siitä kiinnostuneita. Yksi 

opiskelija mainitsee opiskelevansa taidetta myös yliopisto-opintojen ulkopuolella, vapaan 

sivistystyön parissa. 

Näyttelyissä vierailemalla kuvantekijyyttään vahvistaa yksitoista opiskelijaa. Lisäkom-

menttina yksi opiskelija mainitsee, että vaikka ei ole kovin kiinnostunut kuvataiteessa, 

nauttii hän taidemuseoissa vierailuista esimerkiksi matkustellessaan. Vastaajista neljä ker-

too seuraavansa taidemaailmaa ja seitsemän on ilmoittanut, että ei ole kiinnostunut kuva-

taiteesta. 

Vastaajille annettiin kuvantekijyyden kehittämiseen paitsi valmiita vaihtoehtoja, myös 

mahdollisuus kertoa omin sanoin, millä tavoin he vahvistavat kuvantekijyyttään. Piirtelyn 

mainitsee kolme vastaajaa, valokuvausta harrastaa kaksi. Eräs opiskelijoista kertoo, että 

hän katselee kuvia, jotka ovat persoonallisia ja miellyttävät hänen silmäänsä. Vastaajat 

kertovat kehittävänsä kuvantekijyyttään myös internetiä selailemalla, ympäristöä tutkimal-

la ja sisustusta harrastamalla. 

Kuvantekijyyden vahvistamiseen liittyy myös lomakkeessa kysytty tieto siitä, aikooko vas-

taaja hakea tai onko hän hakenut kuvataidetta luokanopettajaopintojensa sivuaineeksi. 



70  

 

  

Kaksi opiskelijaa aikoi valita ja 28 opiskelijaa ei aikonut valita kuvataidetta sivuaineek-

seen. Vastaajista kahdeksan oli raksinut kohdan ”Ehkä”. Eräs näin vastannut kirjoitti va-

paassa kommenttiosiossa, että hän on vasta aikuisiällä ja nyt yliopistossa innostunut kuva-

taiteesta uudelleen. Aiemmin hän ei olisi edes harkinnut kuvataidetta sivuaineeksi, mutta 

nyt se oli vakavassa harkinnassa, koska kuvataiteen monialaiset opinnot olivat tuntuneet 

mielekkäiltä. Myös toinen opiskelija kertoo, kuinka aiemmin kuvataide ei ole ollut mielui-

saa, mutta yliopistossa se on ollut mukavaa ilman paineita. Yksi vastaaja ei ollut vastannut 

tähän osioon mitään. Aineistosta nousee esille, kuinka pääosin huonoksi taitonsa kokeneet 

eivät aio valita kuvataiteen sivuainetta ja jo valmiiksi aineeseen positiivisemmin suhtautu-

vat niin tekevät tai ehkä aikovat tehdä. 

5.7 Muita aineistosta nousseita huomioita 

Aineistonkeruulomakkeen lopussa oli tilaa vapaalle kommentoinnille sekä muille huomi-

oille ja muutamia kommentteja osioon kertyikin. Eräs vastaajista pohtii kuvataiteellista 

osaamista sen kehittämiseen tarvittavan ajankäytön kautta: 

Olisi mukava olla taitava tässäkin lajissa ja arvostan ihmisiä, jotka osaavat 

tehdä taidetta ja ilmaista itseään tälläkin tavoin, mutta omat vahvuuteni ovat 

muualla ja aikakaan ei riitä kaikkiin kiinnostuksenkohteiden kehittämiseen. 

Hän tuo esille omaa suhdettaan kuvataiteeseen ja sen tekemiseen, tuoden esille realiteetteja 

liittyen omaan kuvantekijyyteensä.  Myös toinen opiskelija toteaa: ”Kuvis olisi kivaa jos 

osaisi.” Kiireen tuntu ja ajan vähyys tulee esille myös kommentissa, jossa vastaaja kertoo 

seuraavaa: 

Olen aina pitänyt kuvataiteesta ja töiden tekemisestä, mutta en ole syvemmin 

perehtynyt tai harrastanut. Opiskelu/työkiireet vievät helposti ajan kaikelta 

luovalta. 

Kommenttiosioon ei kertynyt kuvataiteeseen negatiivisesti suhtautuvien mielipiteitä, vaan 

kommentit olivat oppiaineeseen positiivisesti tai neutraalisti suhtautuvia. Eräs opiskelija 

kertookin, että hänelle kuvataide ei ole koskaan ollut mikään inhokkiaine, vaan hän kokee 

sen ”mukavaksi puuhasteluksi”. Yksi vastaajista pohtii oman tekemisensä tasoa: 

Minun pitäisi oppia vielä paremmin siihen, ettei haittaa etten ole itse täydel-

linen kuvataiteen tekijä, mutta ehkä se, etten ole, on työelämässä tulevaisuu-
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dessa vahvuus, sillä ymmärrän että kuvataide on muutakin kuin taitava piir-

täjä, maalaaja ym. 

Vaatimus täydellisestä kuvataiteen tekijästä taitaa olla alakoulun kuvataiteen opettajuuden 

kannalta lienee turhan kova ja ajatus epätäydellisyyden hyväksymisestä on kannatettavaa 

jo työhyvinvoinnin kannalta. Mielenkiintoista kuitenkin on, että vastaaja kääntää taidolli-

sen osaamattomuuden vahvuudeksi, eikä pidä sitä heikkoutena tulevaisuuden opettajuuten-

sa kannalta. Oppilaiden oppimisen kannalta lienee kuitenkin parasta, että opettaja on am-

mattitaitoinen eikä vain ymmärtävä? 
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6 Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa tiivistän aineiston analyysivaiheen pohjalta tutkielmani tulokset. Tutkielma-

ni tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi luokanopettajaopiskelijat kokevat ennen kuvatai-

teen monialaisia opintoja saamansa kuvataiteen opetuksen sekä millaisia käsityksiä heillä 

on kuvantekijyydestään. Fenomenografiselle tutkimusotteelle ominaisesti aineiston analyy-

sivaiheessa syntyneet kuvauskategoriat ovat olennainen osa tuloksia. 

 

6.1 Kokemukset aiemmin saadusta kuvataiteen opetuksesta 

Ensimmäinen tutkimustehtäväni keskittyy siihen, millaiseksi luokanopettajaopiskelijat 

kokevat ennen kuvataiteen monialaisia opintoja saamansa kuvataiteen opetuksen. Olen 

kiinnostunut tästä näkökulmasta etenkin siksi, että ennen opettajaopintoja kuvataiteen te-

kemisestä saatujen kokemusten nähdään vaikuttavan paitsi asenteeseen oppiainetta koh-

taan, myös opiskelijoiden omaan kuvantekijyyteen. 

Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voin todeta, että opiskelijoiden ennen 

luokanopettajakoulutuksen monialaisia kuvataiteen opintoja saama kuvataiteen opetus on 

hyvin vaihtelevaa paitsi laajuudeltaan, myös laadultaan. Saatua opetusta kuvattiin opettaja-

lähtöiseksi, irtonaiseksi oppilaiden elämysmaailmasta ja lisäksi sekä suppeaksi että moni-

puoliseksikin. Lisäksi saatu opetus koettiin osin realistisen kuvaamisen vaatimuksen pai-

nottamaksi. Aineiston analyysin pohjalta voidaan todeta, että viidestä kuvauskategoriasta 

neljä oli negatiivisesti sävyttynyttä. Tuloksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voi 

siis sanoa huonojen kokemusten painottuvan hyviä enemmän. 

Opiskelijoiden ilmaukset saamastaan opetuksesta jakaantuivat eri kuvauskategorioihin 

melko tasaisesti (ks. kuvio 2, s. 37). Negatiivisena käsitetty opettajalähtöisyys tuli esille 

seitsemässä vastauksessa. Olennaista opettajalähtöisyydessä on, että opetus koettiin kont-

rolloiduksi eikä omalle luovuudelle jätetty tilaa. Samoin seitsemän opiskelijaa mainitsee 

vastauksissaan viitteitä siihen, että opetus on ollut irti oppilaan elämysmaailmasta, mikä on 

tehnyt opetuksesta tylsää ja epäkiinnostavaa. Opetuksen suppeudesta ja varsinaisen opet-

tamisen vähyydestä kertoi seitsemän opiskelijaa. Vaikka negatiiviset kokemukset jakautu-
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vat tasaisesti eri kategorioiden kesken, monipuoliseksi saamansa opetuksen mainitsi kol-

metoista vastaajaa. Monipuolinen opetus koettiin suurimmaksi osaksi positiivisena ja laa-

dukkaana. 

6.2 Opiskelijoiden käsityksiä kuvantekijyydestään 

Aiemmin saatuun kuvataiteen opetukseen liittynyt ensimmäinen tutkimustehtäväni toimii 

ikään kuin pohjana toiselle tutkimustehtävälleni, jonka kautta halusin selvittää sitä, millai-

sia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on kuvantekijyydestään. 

Kun tarkastellaan opiskelijoiden kuvantekijyyttä kokonaisuutena, painottuu ymmärrys 

oman kuvataiteellisen osaamisen tasosta muiden kuvantekijyyden osa-alueiden jäädessä 

heikommiksi. Suurin osa vastaajista osaa sanallistaa oman taitotasonsa ja jotkut jopa pohti-

vat, miksi osaaminen on sillä tasolla kuin on. Omien ilmaisutapojen tai visuaalisen kulttuu-

rin ymmärtämisen tason sanallistaminen on luokanopettajaopiskelijoille keskimäärin han-

kalampaa kuin oman osaamisen arviointi. Ilmaisuun ja visuaaliseen kulttuurin tuntemuk-

seen liittyen vastauksista oli luettavissa enemmän epäröintiä ja epätietoisuutta kuin osaa-

miseen liittyen. 

Oman tutkimuksessani opiskelijoiden metatason ymmärrystä kuvataiteen oppiaineesta suh-

teessa opettajankoulutuksessa saatuun tai saatavaan ymmärrykseen on hankala arvioida, 

koska aineistoni on koottu vaiheessa, jossa opiskelijat eivät ole vielä opiskelleet kaikkia 

monialaisia kuvataiteen opintoja. Analyysini pohjalta voin kuitenkin todeta, että kuvatai-

teeseen liittyvä metatason ymmärrys ei todellakaan synny lukiopohjalta tai pelkän tekemi-

sen kautta, vaan vaatii aikaa opinnoille, keskustelulle ja pohdinnalle. 

6.2.1 Käsitykset kuvataiteellisesta osaamisesta 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden taitoon liittyvät käsityk-

set omasta kuvataiteellisesta osaamisestaan koetaan pääosin keskinkertaiseksi tai sitä huo-

nommaksi. Heikkoa osaaminen oli kahdellatoista, puutteellista tai rajoittunutta kahdeksalla 

ja keskinkertaista kahdellatoista opiskelijalla. Nämä kolme kategoriaa sisältävät 82 % vas-

taajista. Vain seitsemän opiskelijaa määrittelee osaamisensa melko hyväksi tai hyväksi. 

Käsitykset kuvataiteellisesta osaamisesta kuvauskategorioittain on esitetty kuviossa 5 (ks. 

s.48). 
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Luovuus tai sen puute oli vahva diskurssi kuvataiteellisen osaamisen käsityksissä läpi ai-

neiston. Oman kuvataiteellisen osaamisen puutteellisuuden koettiin johtuvan yleensä hei-

kosta tekniikkaosaamisesta tai puuttuvasta luovuudesta tai lahjakkuudesta. Tulokset osoit-

tavat myös, että vaikka perustaidot koettaisiinkin hyviksi, nähdään luovuuden tai lahjak-

kuuden puutteen estävän sitä, että osaaminen olisi parempaa. Myös hyvän osaamisen kate-

goriassa luovuus yhdistyi vahvasti kuvataiteellisen tekemisen hallintaan. 

Kuvataiteen oppiaineen pedagogiaan liittyvä kuvallinen esikuvallisuus tulee esille paitsi 

taitona puhua kuvataiteen kontekstissa, myös taitoina tehdä itse taidetta (Eisner. 2002, s. 

54). Tutkimukseni näkökulmasta kuvantekijyyden taitonäkökulmaan liittyvät myös tulok-

set mieluisista ja hallituiksi koetuista kuvataiteen tekniikoista. Mieluisissa tekniikoissa 

erottui selvästi kolmen kärki; maalaus, piirustus ja valokuvaus. Nämä tekniikat keräsivät 

opiskelijoilta yhteensä 90 merkintää, kaikki tekniikat yhteensä 151 kappaletta merkintöjä. 

Kun tätä määrää vertaa koettuun hyvään tai melko hyvään osaamiseen, on ero suuri. Mie-

luisten ja hallituiksi koettujen tekniikoiden määrät korreloivat toisiinsa nähden niin, että 

opiskelijat näyttävät pitävän mieluisena hiukan useampaa tekniikkaa kuin mitä kokevat 

hallitsevansa. Yhteensä merkintöjä hyvästä tai melko hyvästä osaamisesta kaikissa teknii-

koissa tuli 63 kappaletta, joista kolme suosituinta eli valokuvaus (18 merkintää), maalaus 

(16) ja piirustus (10) kattavat yhteensä 44 merkintää. Huomionarvoista on, että ympäristö-

taide oli ainoa kategoria, jossa kukaan ei kokenut olevansa hyvä tai melko hyvä. 

Kun tarkastellaan sitä, miten koettu hyvä tai melko hyvä osaaminen jakaantuu opiskelijoi-

den kesken, nousee aineistosta esille, että seitsemän opiskelijaa ei koe olevansa hyvä tai 

melko hyvä missään mainituissa tekniikoissa. 11 vastaajaa on alleviivannut vain yhden 

tekniikan ja 14 vastaaja kaksi tekniikkaa, joissa he kokevat olevansa hyvä tai melko hyvä. 

Kolme tekniikkaa oli hallussa seitsemällä henkilöllä. 

6.2.2 Käsitykset omasta ilmaisusta 

Luokanopettajaopiskelijoiden kuvantekijyyden ilmaisunäkökulmasta tulokset kertovat 

opiskelijoiden määrittelevän ilmaisuaan moninaisesti (ks. kuvio 6, s. 56). Aineistosta nousi 

neljä ilmaisua määrittelevää kategoriaa ja näiden lisäksi yksi kategoria, joka sisälsi vas-

taukset liittyen oman ilmaisun määrittelyn hankaluuteen. Jopa yhdeksän opiskelijaa mainit-

si ilmaisunsa näkyvän oman persoonan ja persoonallisuuden esille tuomisena, mikä teki 

tästä kategoriasta aineistossa kaikista suurimman. Seuraavaksi yleisimmät ilmaisun katego-
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riat olivat värien kautta ilmaisu seitsemällä vastauksella ja tunteiden kautta ilmaisu, jonka 

mainitsi kuusi opiskelijaa. Neljän opiskelijan mielestä kuvataiteellinen ilmaisu on heille 

hankalaa. 

Oman ilmaisun kuvailu oli hankalaa joillekin opiskelijoille riippumatta siitä, kuinka paljon 

he olivat opiskelleet kuvataidetta ennen luokanopettajaopintoja. Jos opintoja on niukasti, 

on oman ilmaisun sanallistaminen luonnollisesti haastavaa, mutta oman tekemisen ja il-

maisun reflektoinnin vähäisyys näkyi paitsi muutamissa puuttuvissa vastauksissa, myös 

siinä, että joidenkin opiskelijoiden vastaukset jäivät hyvin monitulkintaisiksi. Sen sijaan 

kuvailtu ilmaisun tapa ei ollut missään suhteessa siihen, kuinka paljon opiskelijat olivat 

kuvataidetta opiskelleet. Ilmaisutapa näyttää siis olevan enemmän kytköksissä esimerkiksi 

persoonaan ja yksilölle mieluisiin tekniikoihin kuin saadun opetuksen määrään. 

6.2.3 Käsitykset visuaalisen maailman ymmärtämisestä 

Kuvantekijyyteen liittyy olennaisesti myös visuaalisen kulttuurin ymmärtäminen. Heikoksi 

visuaalisen maailman tuntemuksensa määritteli kahdeksan vastaajaa. Heikon tuntemuksen 

syyksi nousivat kiinnostuksen ja/tai tiedon puutteet liittyen taidemaailmaan. Perustason 

tietämys on tulosten mukaan kuudella ja melko hyvä tuntemus viidellä opiskelijoista. Hy-

väksi tuntemuksensa määritteli vain kolme vastaajaa. Neljä vastaajaa keskittyi kertomaan 

taiteilijoiden ja taideteosten tuntemuksestaan ja kolme visuaalisuuden arvostuksestaan. 

Aineiston perusteella voi siis todeta luokanopettajaopiskelijoiden tuntemuksen visuaalises-

ta maailmasta olevan hyvin vaihteleva, painottuen heikkoon ja perustason tuntemukseen 

(ks. kuvio 7, s. 63). 

Tutkimuksen tulos visuaalisen maailman ymmärtämiseen liittyen on, että luokanopettaja-

opiskelijoiden kokemus kuvataiteellisesta tekemisestä ja melko hyväksikin koetusta osaa-

misesta ei automaattisesti tarkoita, että myös visuaalisen maailman tuntemus olisi vahvaa. 

Tekeminen ja tekniikat voivat olla tuttuja, mutta visuaalinen kulttuuri koetaan etäiseksi ja 

oman tietotason määrittely haastavaksi. Toisaalta aineistosta käy ilmi, että kokemus visu-

aalisen maailman perustuntemuksesta ei vaadi käsitystä itsestä vahvana kuvataiteellisena 

osaajana, vaan merkitystä on enemmänkin saadun opetuksen määrällä. Mitä enemmän 

opiskelijalla oli kuvataiteen opintoja ennen luokanopettajaopintoja, sitä todennäköisemmin 

hän on kiinnostunut visuaalisesta kulttuurista ja sitä paremmin hän pystyy sanallistamaan 

sen, mitä hän visuaaliseen maailmaan kuuluvaksi käsittää. 
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7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Fenomenografiassa, kuten fenomenologiassakaan, ei tutkimuksen tulosten luotettavuutta 

arvioidessa pyritä absoluuttiseen totuuteen. Juuri totuutta ja objektiivista tietoa koskevat 

kysymykset ovat kuitenkin niitä, jotka Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 131) mukaan nou-

sevat ensimmäisinä esille laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa. Niikon 

(2003) mukaan voidaan yleisesti sanoa fenomenografiassa sovellettavan niin kutsuttua 

totuuden koherenssikriteeriä ratkaisuja arvioidessa ja perustellessa. Tämä tarkoittaa tutki-

jan johdonmukaisuutta ja uskottavuutta esimerkiksi väittämiensä ja kuvauskategorioidensa 

muodostamisessa. Toisin sanoen, väite on totta, jos se on yhtäpitävä tai johdonmukainen 

muiden väitteiden kanssa, eli ”tosi” ei voi olla itsensä kanssa ristiriidassa (Tuomi & Sara-

järvi, 2002, s. 132). Korrespondenssi- eli vastaavuuskriteeriä sovelletaan silloin, kun arvi-

oidaan raaka-aineiston ja sen pohjalta tehdyn tulkinnan suhdetta. Jotta lukija voi seurata 

tutkijan aineistosta tekemiä päätelmiä, ilmaisujen löytämistä ja kategorioiden muodosta-

mista, nostetaan analyysin ja tulosten yhteyteen suoria lainauksia aineistosta. Näin lukija 

pääsee seuraamaan tutkijan tekemää päättelytyötä ja perusteluja kategorioiden muodosta-

miselle. (Niikko, 2003, s. 39) Korrespondessiteorian mukaan väite on totta vain, jos se vas-

taa todellisuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 132). 

Olen pyrkinyt lisäämään tutkimuksen luotettavuutta tuomalla tarkasti esille tekemäni ana-

lyysin eri vaiheet sekä omien päätelmieni ja aineiston suhteen. Käyttämällä suoria lainauk-

sia tekstini seassa ja avaamalla niiden pohjalta tekemääni päättelyä sanallisesti mahdolli-

simman tarkasti olen halunnut tehdä näkyväksi analyysiprosessia ja tekemiäni ratkaisuja. 

Olen tämänkin vuoksi halunnut nostaa aineiston analyysin tutkielmaani omaksi pääkappa-

leekseen, jotta sille jää tarpeeksi tilaa. Olen pyrkinyt säilyttämään analyysiosion feno-

menografisen tutkimusotteen mukaisesti mahdollisimman aineistolähtöisenä. Viittaukset 

teoriaan tuon mukaan vasta pohdintaosiossa, kun vertailen saamiani tuloksia esimerkiksi 

aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Teoreettisen osuuden lähteinä olen pyrkinyt käyt-

tämään kuvataidekasvatuksen alan tieteellisiä artikkeleja ja kuvataiteen oppiaineen asian-

tuntijoiden tekstejä. 

Suorien aineistolainausten lisäksi fenomenografiassa on mahdollista käyttää rinnakkaisar-

vioitsijaa, eli toista tutkijaa, joka arvioi tulosten luotettavuutta asettamalla eri merkityksen-

annot niitä vastaaviin kategorioihin. Niikko (2003) tuokin esille, että luotettavuuden arvi-
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ointiongelma syntyy, jos rinnakkaisarvioija lähtee liikkeelle kategorioista, kun tutkija on 

joutunut aloittamaan raakamateriaalista. Myös toistettavuuden vaatimus eli reliabiliteetti 

on fenomenografisessa tutkimuksessa haasteellinen, koska ei voida olettaa, että joku toinen 

tutkija löytäisi esimerkiksi samoja kategorioita. Ongelmaksi nousee se, että toisen tutkijan 

ei välttämättä ole mahdollista tunnistaa samanlaisia rakenteellisia kuvauksia alkuperäisai-

neistosta, koska hänen teoreettinen tietämyksensä, kokemuksensa ja suhteensa aineistoon 

on lähtökohtaisesti erilainen kuin alkuperäisen tutkijan. (Niikko, 2003, s. 39-40) 

Fenomenografiseen tutkimusotteeseen kuuluu, että tutkija pyrkii sulkeistamaan eli asetta-

maan sivuun omat esioletuksensa mahdollisimman hyvin, jotta hän pääsisi tutkittavien 

elämismaailmaan. (Niikko, 2003, s. 35) Sulkeistamisen tasoa voidaan luotettavuuden kan-

nalta tuskin arvioida tutkijan omaa kokemusta tarkemmin, sillä tutkijalla on aineistoa lu-

kiessaan aina tietyt oletukset ja teoreettinen pohja, joka vaikuttaa tutkimuksen tekemisen 

jokaisessa vaiheessa. Niikko tuokin esille, kuinka täydellistä henkilökohtaisen näkemyksen 

sulkeistamista ja tutkittavien kokemuksen ymmärtämistä ei voida saavuttaa, sillä elämme 

subjektiivisessa maailmassa. (Niikko, 2003, s. 40) 

Henkilökohtaiseen näkemykseeni tutkijana liittyvät olennaisesti omat arvoni ja asenteeni 

tutkimuksen kontekstia ja aihetta kohtaan. Olen pyrkinyt reflektoimaan valintojani ja nii-

den takana vaikuttavia ajatuksia etenkin analyysivaiheessa, jotta omat asenteeni tai ennak-

ko-oletukseni eivät ohjaisi tutkimuksentekoa liikaa. Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 135) tuo-

vatkin esille, että tutkimusta ja sen luotettavuutta arvioidaan aina kokonaisuutena, jolloin 

johdonmukaisuus eli koherenssi painottuu. Juuri johdonmukaisuuteen olen pyrkinyt tutki-

mukseni jokaisessa vaiheessa. Koen noudattaneeni hyvän tieteellisen käytännön mukaisia 

toimintatapoja tutkimustyössäni, eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tulos-

ten tallentamisessa, esittämisessä ja arvioinnissa. 

Aineistonkeruuvaiheessa pyrin jo kysymyslomakkeen laadintavaiheessa reflektoimaan 

tekemiäni valintoja niin, että saamani aineisto vastaa informanttien kokemuksia niin tar-

kasti, kuin se kyselylomakkeen kautta on mahdollista. Teoreettinen tuntemukseni kysely-

lomakkeen rakentamisessa auttoi löytämään tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet ja 

relevantit kysymykset. Päädyin suosimaan lomakkeessani avoimia kysymyksiä mahdollis-

taakseni erilaisten käsitysten kirjoa, joka on olennaista fenomenografiselle tutkimusotteel-

le. 
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Tutkimuslupia en aineistonhankintavaiheessa tarvinnut, koska kyselyihin vastanneet luo-

kanopettajaopiskelijat olivat tietoisia siitä, että heidän vastauksensa ovat osa tutkimukseni 

aineistoa. Vastaaminen perustui vapaaehtoisuuteen ja kaikki vastaajat vastasivat samanlai-

seen kysymyslomakkeeseen (liite 1). Koen oman läsnäoloni aineistonkeruuhetkellä lisän-

neen vastausten luotettavuutta, koska informantteilla oli mahdollisuus tehdä tarkentavia 

kysymyksiä kyselylomakkeeseen liittyen. Vastauksia antaneet opiskelijat jäävät hyvin 

anonyymeiksi, koska kuvataiteen monialaisten tunneilla käyvät kaikki saman vuosikurssin 

luokanopettajaopiskelijat ja vastauksia kysyttiin kahdelta ryhmältä. Vastaajien anonymi-

teettiä suojellaan häivyttämällä aineistosta seikat, joiden avulla heidät voisi tunnistaa.  
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8 Pohdinta 

 

8.1 Tutkielman johtopäätökset 

Tutkimuksessani halusin tarkastella, kuinka luokanopettajaopiskelijat näkevät itsensä ku-

vantekijänä ja millaisia ovat heidän omat kokemuksensa koulutaipaleensa kuvataiteen ope-

tuksesta. Tämä tutkimusidea heräsi usein kuulemastani puheesta, jossa ihmiset tuovat omaa 

kuvataiteellista osaamattomuuttaan esille vahvalla mielipiteellä siitä, että eivät osaa piirtää. 

Monia muita ominaisuuksia ei helposti tuoda esille, mutta ajatus piirtämisen osaamatto-

muudesta istuu tiukassa. Kokemuksieni mukaan osa ihmisistä on pitänyt itseään ”huonona” 

tai ”hyvänä” piirtäjänä koko ikänsä, niin että liikettä puolelta toiselle ei juuri ole, vaikka 

realistisen kuvaamisen taito on täysin opittavissa oleva asia. Tutkimusta tehdessäni sain 

todeta, että ainakin omaa kuvataiteellista osaamista todellakin arvioidaan lähinnä realisti-

sen kuvaamisen osaamisen kautta. 

Alkuoletukseni tutkimusaiheesta liittyivät pitkälti omiin kokemuksiini ja havaintoihini. 

Uskoin luokanopettajaopiskelijoiden saaman opetuksen olleen hyvin moninaista, onhan 

jokaisella opettajalla oma henkilökohtainen tyylinsä ja jokaisella oppilaalla oma tyyli ottaa 

opetusta vastaan ja vastata siihen. Kuvataidekasvatuksellisesti suuntautuneena tutkijana 

tietenkin toivoin löytäväni aineistosta paljon positiivisia ja voimauttavia kokemuksia, mut-

ta olin varma, että myös negatiivisesti sävyttyneitä kokemuksia aineistooni mahtuu. Tut-

kimukseni osoittikin, kuinka suurimmalla osalla opiskelijoista käsitykset ja muistot omista 

kuvataiteen peruskoulun opinnoista ovat negatiivisesti sävyttyneitä. Olin yllättynyt, kuinka 

paljon huonoja kokemuksia opiskelijoilla saamastaan kuvataiteen opetuksesta oli. Tiesin, 

että jonkin verran negatiivisia kokemuksia tulee aineistossa olemaan, mutta niiden laajuus 

ja positiivisten kokemusten poissaolo hyvin monella opiskelijalla kertoivat huomattavasti 

alkuoletuksiani karumpaa kieltä. Kuvataiteellisen tekemisen kokemukset ja niiden laatu 

ovat tärkeitä tulevan opettajuuden kannalta siksi, että yksilön suhde taiteeseen rakentuu 

paitsi suhteena kuvataiteeseen kokijana ja vastaanottajana, myös suhteena omaan kuvatai-

teelliseen työskentelyyn kuvantekijän roolissa (Rusanen, 2007, s. 140).  

Vain noin neljäsosa vastaajista toi esille myönteisiä kokemuksia liittyen aikaisemmin saa-

maansa kuvataiteen opetukseen. Smith-Shank (2014) toi omassa tutkimuksessaan esille, 
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kuinka muistot ja niihin liittyvät vahvat tunteet muokkaavat identiteettiä, taidesuhdetta ja 

kuvantekijyyttä ja muuttuvat henkilökohtaisiksi tarinoiksi, jotka vaikuttavat opettajan te-

kemään taidekasvatustyöhön. (Smith-Shank, 2014, s. 153) Koska aiemmin saadut koke-

mukset rakentavat kuvantekijyyttä ja myös omaa opettajuutta, asennekasvatusta ei siis voi 

tehdä vain yliopistossa. Kuvataiteen opetuksen pitäisi olla kuvantekijyyttä tukevaa jo 

aiemmin. Lienee perusteltua kysyä, onko kuvantekijyytensä heikoksi kokeneilla ollut edes 

mahdollisuutta päästä niihin tavoitteisiin, joita peruskoulun opetussuunnitelmassa on seit-

semännen vuosiluokan päättyessä ja lukion opetussuunnitelmassa pakollisten kurssien vä-

himmäisosaamiseksi milloinkin määritelty? Toisaalta, onko huonoilla kokemuksilla mah-

dollista toimia itse hyvänä ja kuvataiteen pariin kannustavana opettajana? Opettajankoulu-

tuksella on tässä suhteessa enemmän kuin tarpeeksi tekemistä, jotta tulevat opettajat paitsi 

pystyvät opettamaan opetussuunnitelman mukaisesti, myös jaksavat itse kiinnostua kuva-

taiteen ilmiöistä yhä uudelleen. 

Tulevien luokanopettajien näkökulmasta heidän kuvantekijyytensä liittyy kuvataiteen opet-

tamiseen juurikin pedagogisesta näkökulmasta, sillä Eisnerin (2002) mukaan opettajan 

taito olla kuvataiteellisena esikuvana kuuluu olennaisesti kuvataiteen pedagogiaan (Eisner, 

2002, s. 54). Sitä, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on kuvantekijyydestään, 

en osannut etukäteen juuri arvioida. Luulin kiinnostuksen, asenteen ja taitojen riippuvan 

pitkälti siitä, kuinka paljon opiskelija on kuvataidetta opiskellut tai tehnyt. Tuloksista tu-

leekin esille, että opiskelijoiden kuvantekijyydessä painottuu ymmärrys oman kuvataiteel-

lisen osaamisen tasosta muiden kuvantekijyyden osa-alueiden jäädessä heikommiksi. Tu-

losten mukaan suurin osa vastaajista osaa sanallistaa oman taitotasonsa ja jotkut jopa poh-

tivat osaamisensa tasoa.  

Tutkimukseni tulokset osoittavat myös, että luokanopettajaopiskelijoiden taitoon liittyvät 

käsitykset omasta kuvataiteellisesta osaamisestaan koetaan pääosin keskinkertaiseksi tai 

sitä huonommaksi. Tämä tulos on linjassa taiteen tohtori Sirkka Laitisen (2005) huomioi-

den kanssa, joiden mukaan nykykoulu ei takaa automaattisesti vahvaa pohjaa taideaineissa. 

Omien ilmaisutapojen tai visuaalisen kulttuurin ymmärtämisen sanallistaminen on luokan-

opettajaopiskelijoille keskimäärin hankalampaa kuin oman osaamisen arviointi. Ilmaisuun 

ja visuaaliseen kulttuurin tuntemukseen liittyen vastauksista oli luettavissa enemmän epä-

röintiä ja epätietoisuutta. Näen näiden hankaluuksien liittyvän samaan metatason reflektion 

puutteeseen, jonka Collanus ja muut (2012) toivat esille omassa tutkimuksessaan luokan-

opettajaopiskelijoiden taidekasvattajaidentiteetin rakentumisesta. He näkevät vähäisen me-
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tatason reflektion johtuvan paitsi vähäisistä opetustunneista, myös kriittisen ja pedagogisen 

keskustelun tilasta (Collanus, Kairavuori & Rusanen, 2012, s. 18). Visuaalisen maailman 

ymmärtämisen kannalta tärkeäksi nousee se, että opiskelijoille annetaan mahdollisuuksia 

paitsi tehdä kuvataidetta itse, myös puhua kuvataiteesta ja sen tekemisestä.  

Kyselyyni vastanneilla opiskelijoilla on onneksi vielä kolmen opintopisteen kuvataiteen 

opinnot edessään, eli mahdollisuus oman kuvantekijyyden ja taitokäsityksen muutoksesta 

on vielä olemassa. Kolme opintopistettä on kuitenkin todella vähän ja aineistosta nousi 

esille myös se, kuinka huonoksi taitonsa kokeneet eivät aio valita kuvataidetta opettaja-

opintojensa sivuaineeksi. Olen Sirkka Laitisen kanssa samaa mieltä siitä, että opettajankou-

lutuksessa tulisi olla aikaa syventyä erilaisiin kuvan tekemisen ilmaisumuotoihin, perehtyä 

monipuolisesti taiteeseen, visuaaliseen viestintään ja ympäristöön sekä näiden perinteisiin. 

Jos metatason ymmärrystä ei ole mahdollista esimerkiksi supistuvien opetusmäärien vuok-

si opettajankoulutuksen aikana kehittää, voi tulevilla taidekasvattajilla olla ongelmia pai-

kantaa itsensä paitsi omaan tarinaansa, myös taidekasvatuksen moniin diskursseihin (Col-

lanus, Kairavuori & Rusanen, 2012, s. 18). Epävarmuus ja metatason ymmärryksen puute 

mitä todennäköisimmin toistavat opettajalähtöistä ja oppilaiden elämysmaailmasta irti ole-

van opetuksen eetosta. Samalla pysyy yllä perinne, jossa koulun seinälle ilmestyy kerta 

toisensa jälkeen kaksikymmentä keskenään samanlaista, ”kivannäköistä kuvistyötä”. 

Useassa kohdassa analyysia nousi esille aiemmin saadussa opetuksessa ollut realistisuuden 

vaatimus etenkin suhteessa piirtämiseen. Vaatimus ei tullut pelkästään opettajilta, vaan 

opiskelijat myös itse arvottivat osaamistaan suhteessa realistisen kuvaamisen taitoihin. 

Tähän diskurssiin liittyen Salminen (2005) mainitsee, että etenkin useimmat aikuiset arvos-

tavat kulttuurissamme mahdollisimman realistisia piirustuksia ja maalauksia. Tästä näkö-

kulmasta taideteoksia arvottamalla teos on sitä ”parempi”, mitä realistisempi se on. (Sal-

minen, 2005, s. 151) Vaikka niin kutsuttu akateeminen taide ei ole ollut opetussuunnitel-

man vaatimuksena vuosikymmeniin, taide käsitetäänkin yhä realistisuuteen pyrkivänä ku-

vaamisena. Realistisen kuvaamisen taidoiltaan kehittymättömät oppilaat myös oppivat no-

peasti, että kuvataiteen tunnit eivät ole heidän paikkansa laisinkaan (Smith-Shank, 2014, s. 

156). Nämä ajatukset olivat havaittavissa aineistossa paitsi aiemmin saadun opetuksen, 

myös oman kuvataiteellisen osaamisen määrittelyn yhteydessä. Nimenomaan taitava piir-

täminen yhdistettiin hyvin vahvasti kuvataiteelliseen osaamiseen, mutta toisaalta opiskeli-

jat eivät pitäneet näköisyyden tavoittelua kannustavana kuvataiteen opetuksen muotona. 

Tulos on jossain määrin ristiriitainen: jos tulevat opettajat arvostavat realistista tekemistä ja 
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pitävät sitä kuvataiteellisen osaamisen tärkeimpänä merkkinä, mutta eivät sitä opetukses-

saan painota, mihin käsityksiin esimerkiksi heidän arviointinsa perustuu? Mielenkiintoista 

on se, kuinka tulevat opettajat ratkaisevat tämän arvostuksensa ja mielekkäänä kokemansa 

kuvataiteen opetuksen ristiriidan tulevaisuuden työpaikoillaan. 

Kun tarkastellaan opiskelijoiden valintoja eri kuvataiteen tekniikoiden mieluisuudesta, 

kaikki tekniikat saivat onneksi edes hiukan kannatusta. Niiden suosiossa oli kuitenkin sel-

viä eroja. Maalaus, valokuvaus ja piirustus olivat kärjessä 32–27 valinnalla. Maalauksen ja 

piirustuksen suosio yllätti, koska aikaisemmin saamaansa kuvataiteen opetusta kommen-

toidessaan opiskelijat toivat esille, kuinka vaatimus realistisuudesta on ollut aiemmissa 

opinnoissa vahva ja ahdistavakin. Ja kuten edellä totesin, todenmukainen kuvaaminen liit-

tyi opiskelijoiden vastauksissa etenkin piirustukseen. Piirustus ja maalaus olivat suosittuja, 

joten kenties he ovat päässeet irti esittävyyden vaatimuksesta monialaisten opintojensa 

aikana? Toisaalta opiskelijat, jotka kokevat saavuttavansa realistisuuden vaatimukset ja 

eivät niistä ole juuri kärsineet, ovat myös mukana näissä luvuissa. 

Näen realistisuuden vaatimuksen kaikuja myös hallituimmaksi koetussa tekniikassa eli 

valokuvauksessa. Realistisen kuvaamisen osaamisen ja osaamattomuuden diskurssi nousi 

aineistosta vahvana, joten selittääkö valokuvauksen suosiota se, että valokuvauksen teknii-

kassa realistisuuden vaatimus ei ole läsnä? Kameralla on mahdollisuus rajata todellisuudes-

ta jokin tietty alue ilman että kuvaajan täytyy itse hahmotella realistiset mittasuhteet ”käsi-

työnä” esimerkiksi paperille. Valokuvauksessa vaaditut taidot ovat siis erilaisia kuin esi-

merkiksi piirtämisessä ja maalaamisessa. Kameroita on nykyisin myös helposti saatavilla 

ja kuvaaminen on helppoa, kuljetammehan lähestulkoon jokainen kameraa mukanamme 

puhelimessamme. 

Luovuuden ja lahjakkuuden osalta tutkimukseni osoitti, että opiskelijat liittävät ne vahvasti 

kuvataiteeseen ja erityisesti kuvataiteen osaamiseen. Jonkinlainen ”taiteilijamyytti”, ajatus 

kuvataiteen osaajasta luovuuden ja inspiraation puuskassa ekspressionistisesti kuvia teke-

mässä on jollain tasolla havaittavissa läpi aineiston sekä vähän että vähän enemmänkin 

kuvataidetta opiskelleiden vastauksissa. Rajoittuneeksi tai puutteelliseksi omaa kuvataiteen 

osaamistaan kuvailleilla syyt puutteellisuuteen olivat yleensä heikko tekniikkaosaaminen 

tai kerrottu puuttuva luovuus ja lahjakkuus. Myös opiskelijoilla, jotka kokivat perustaiton-

sa riittäviksi, luovuuden puutteen nähtiin estävän sitä, että osaaminen olisi parempaa. Nä-

mä havainnot ovat linjassa Smith-Shankin (2014) tutkimuksen kanssa, jossa tuli esille, 
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kuinka yksi kuvataiteen opetukseen liittyvistä, tiukasti istuvista käsityksistä on se, että tai-

de tarkoittaa samaa asiaa kuin luovuus. (Smith-Shank, 2014, s. 157) 

Aineistossa esiintynyt luovuusdiskurssi on linjassa Collanuksen ja muiden (2012) tutki-

muksen kanssa, joka osoitti luokanopettajaopiskelijoiden määrittelevän kuvataidetta opet-

tavan identiteettinsä pääosin suhteessa ideaaliin luovasta itseilmaisusta. (Collanus, Kaira-

vuori & Rusanen, 2012, s. 15) Tutkimukseni aineistossa luovuudesta puhuttiin kuitenkin 

erityisesti aiemmin saadun opetuksen kohdalla, etenkin siinä onko opiskelija kokenut saa-

vansa ”käyttää luovuuttaan” vai onko opettaja estänyt toiminnallaan luovuuden käyttöä. 

Luovuus nähdään nimenomaan pakoista vapaan työskentelyn ideaalina, jossa oppilaalla on 

mahdollisuus tuoda esille omaa kokemusmaailmaansa. Luovuus näyttääkin tulosten valos-

sa olevan yhä myytti, jota yksilöllä joko on tai ei ole. 

Johdannossa tulin pohtineeksi sitä, voiko opettaja opettaa kuvataidetta kokonaisvaltaisesti, 

kannustavasti ja innostavasti, jos hänen oma kuvantekijän identiteettinsä ja aineenhallin-

tansa eivät siihen rohkaise? Ja toisaalta, voiko opiskelijoilla olla vähäisestä kuvataiteelli-

sesta paneutumisesta huolimatta positiivinen kuvantekijän identiteetti ja keinoja oppilaiden 

ilmaisun tukemiseen? Tutkimukseni tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijoiden koettu 

heikko kuvantekijyys korreloi vähäisen aineenhallinnan kanssa. Tutkimuksesta tuli kuiten-

kin esille, että heikoksi koetun osaamisen kategoriassa oli negatiivisen asenteen lisäksi 

niitä, joilla oli huonoksi kuvatusta osaamisesta huolimatta positiivinen ja kiinnostunut 

asenne kuvataiteen oppiainetta kohtaan. Positiivinen asennekin voi kantaa pitkälle, sillä 

opettajan suhde taiteeseen määrittelee hänen kasvatustoiminnassaan taiteelle antamansa 

tilan syvyyttä ja laajuutta (Rusanen, 2007, s. 182). Tärkeäksi nousee siis asennekasvatus, 

eivät ne tiedot ja taidot, joita opiskelijalla luokanopettajakoulutukseen tullessaan on. Innos-

tus ja kiinnostus ovat jo tärkeä osa kuvataidetta opettavan ”osaamista”, sillä ne nousivat 

suureen osaan myös Pavloun (2004) tutkimuksessa, jossa määritellään oppilaiden mielestä 

mielekkäimmäksi opettajaksi ”spesialisti-opettaja”, jonka ammattitaidossa yhdistyvät in-

nostus, kiinnostus, aineenhallinta ja taitava pedagogiikka. Aineenhallinta ja pedagogiikka ovat 

opeteltavissa, mutta juuri kiinnostus määrittelee niidenkin haltuunottoa hyvin pitkälle. 

Taideaineiden määrää luokanopettajan monialaisissa opinnoissa on kuitenkin leikattu Ou-

lun yliopistossakin aivan äskettäin. Itse kuuluun niihin opiskelijoihin, joilla kuvataiteen 

monialaisten osuus on ollut vielä seitsemän opintopistettä, nykymäärän ollessa kuusi. Tut-

kimukseni tuloksista on luettavissa, että ympäristötaide oli ainoa kategoria, jossa kukaan 
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opiskelijoista ei kokenut olevansa hyvä tai melko hyvä ja miellyttäväksi sen koki vain kah-

deksan vastaajaa kolmestakymmenestäyhdeksästä. Juuri ympäristötaide on ollut se kuva-

taiteen ala, jonka opetusta on Oulun yliopistossa jouduttu monialaisten opinnoissa leik-

kaamaan. 

Tutkimukseni tuloksissa tulee myös esille se, kuinka suurempi opiskeltu kuvataiteen kurs-

sien määrä korreloi paremmaksi koetun visuaalisen kulttuurin ymmärtämisen kanssa. Ku-

vataiteen pakollisten kurssien määrän vähentäminen tuntuu tähän tulokseen peilaten erityi-

sen huonolta ratkaisulta, sillä uusimmat, vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet nostavat juuri visuaalisen kulttuurin ymmärtämisen tärkeään osaan kuvataiteen 

oppiaineen opetussuunnitelmaa. 

8.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkielmani päätteeksi tarkastelen ja arvioin tutkimusprosessini aikana tekemiäni ratkaisu-

ja sekä pohdin jatkotutkimusmahdollisuuksia ja tutkimustulosteni käytäntöön sovelletta-

vuutta. Koen tutkimusprosessini olleen mielenkiintoinen matka, joka tosin ei sujunut täysin 

alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan. Asuminen ja opinnot toisella paikkakunnalla häirit-

sivät tutkielman tekoa huomattavasti ja jouduin useaan otteeseen pohtimaan, kuinka saan 

esimerkiksi kahden pro gradu -tutkielman yhtäaikaisen tekemisen onnistumaan. Palaset 

loksahtelivat paikoilleen lopulta silloin, kun aktiivista läsnäoloa vaatineet kurssit loppuivat 

ja pystyin keskittymään tutkielmien tekemiseen täysipainoisesti. Kahden tutkielman yhtä-

aikainen tekeminen varmasti vaikuttaa tutkimuksiini puolin ja toisin, vaikka tutkinkin niis-

sä keskenään erilaisia aiheita. Helppoa kirjoittaminen ei ole ollut, mutta koska kumpikin 

työ liittyy jollain tavalla kuvataiteen oppiaineeseen, koen töiden tukeneen toisiaan ainakin 

kuvataiteen oppiaineen ymmärryksen kannalta. Kaikesta huolimatta olen tyytyväinen lop-

putulokseeni ja koen oppineeni matkan varrella paljon. 

Tutkimuksellani halusin tarkastella tulevien luokanopettajien käsityksiä liittyen kuvatai-

teen opetukseen ja heidän omaan kuvantekijän identiteettiinsä. Tarkoituksenani oli tuottaa 

uutta tietoa luokanopettajaopiskelijoiden kuvataiteellisesta minäpystyvyydestä ja asentees-

ta kuvataiteen oppiainetta kohtaan. Aineistoni keräsin lopulta kyselylomakkeella kahdelta 

luokanopettajaopiskelijaryhmältä. Mielestäni aineistoni on pro gradu -tutkielmaan sopivan 

kokoinen, sillä vastauksia sain lopulta kolmeltakymmeneltäyhdeksältä opiskelijalta. Jos 

määrä olisi ollut kovin paljon pienempi, olisi aineistoa pitänyt kerätä vielä lisää, jotta se 
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toimisi fenomenografisessa analyysissa, jossa etsitään aineistosta eroja ja eri luokituksia. 

Jos vastausten määrä taas olisi ollut paljon suurempi, se luultavasti olisi vain lisännyt työn 

määrää, eikä olisi välttämättä tuonut enää kovin paljon uusia luokituksia tai kuvauskatego-

rioita. Vaikka vastaajia oli lähes neljäkymmentä, olen sitä mieltä, että kovin tarkkoja yleis-

tyksiä ei tulosten pohjalta silti voi varsinaisesti tehdä. Kuvauskategoriat toki kertovat siitä 

eri käsitysten laajuudesta, jota tutkimusaiheeseeni liittyen on olemassa, mutta uskon eri 

kategorioita löytyvän vielä enemmän, jos tutkimuksen aineisto olisi vielä laajempi. Laa-

jempi aineisto lisäisi myös tutkimuksen luotettavuutta.  

Mitä tutkimukseni tulokset lopulta kertovatkaan? Että opettajalähtöinen kuvataiteen opetus 

tuottaa ankeasti kuvataiteeseen suhtautuvia tulevia opettajia? Toivottavasti ei! Kuten tulok-

sissa tuli esille, heikoksi koettu osaaminen ei välttämättä korreloi oppiaineeseen suhtautu-

misen kanssa, vaan myös heikon osaamisen opiskelijoilla voi olla hyvinkin positiivinen 

suhtautuminen kuvataiteeseen. Toisin sanoen: asenne ratkaisee, sillä taidot ovat opetelta-

vissa ja toisaalta taitojen kasvaessa myös asenne voi muuttua positiivisemmaksi. Täytyykin 

muistaa, että oppilaiden näkökulmasta motivoivin opettaja ei ole se, joka taidetta on eniten 

tehnyt, vaan opettaja, joka hallitsee myös pedagogiikkaa ja pystyy luomaan positiivisim-

man asenteen kuvataiteen opiskelua kohtaan (Pavlou, 2004, s. 43-44). Yksi mielenkiintoi-

simmista ja omasta mielestäni tärkeimmistä tuloksista on asenteen vaikutuksen löytämisen 

lisäksi se, että opiskelijoiden kuvantekijyydessä painottuu ymmärrys oman kuvataiteellisen 

osaamisen tasosta muiden kuvantekijyyden osa-alueiden jäädessä heikommiksi. Monella 

opiskelijalla visuaalisen maailman ymmärrys ja ilmaisun sanallistaminen jäävät siis tekni-

siin taitoihin verrattuna paljon heikompaan asemaan. 

Toivon tutkielmallani olevan myös jonkinlaista käytännön sovellettavuutta. Tutkimukseni 

kertoo omaa monisävyistä tarinaansa eri instituutioissa kuvataidetta opettaville opettajille 

avaamalla niitä kokemuksia, joita opiskelijat ovat kuvataiteen tunneilla kokeneet. Tutki-

mustani varten vastauksiaan antaneet opiskelijat ovat kotimaisen peruskoulumme ja lukio-

koulutuksemme läpikäyneitä ja heitä ovat opettaneet mitä todennäköisimmin pätevyysvaa-

timukset täyttäneet luokan- ja kuvataiteenopettajat. Suomalaista peruskoulua muistetaan 

kehua yleensä matemaattisten ja lukuaineiden osalta, mutta tutkimukseni kertoo kuvatai-

teen osalta kieltä, joka ei mielestäni vastaa maailman huipputason koulutuksen määritel-

mää. Haluaisinkin jokaisen kotimaista koulua ja sen tuloksia kyseenalaistamatta kehuvan 

lukevan vähintäänkin tutkielmani tulokset ja pohtivan, ovatko opetussuunnitelman tavoit-

teet saavutettavissa kaikkialla tasapuolisesti. 
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Tutkimukseni osoitti opiskelijoiden ennen luokanopettajaopintojaan saamansa kuvataiteen 

opetuksen olleen vaihtelevaa laajuudeltaan ja laadultaan, huonojen kokemusten ollen hyviä 

yleisempiä. Jatkotutkimuksen kannalta nousee kiinnostavaksi se, millaista kuvataiteen ope-

tusta huonoja kuvataiteen opetuksen kokemuksia saaneet itse koulumaailmassa antavat. 

Toistuuko noidankehä, vai onko kuuden opintopisteen monialaisten kuvataiteen kursseilla 

mahdollista tehdä positiivista asennekasvatusta ja ”taikatemppuja”, joilla huonot kokemuk-

set unohtuvat ja uteliaisuus kuvataiteen oppiaineeseen herää? Tämä on mielestäni hyvin 

relevantti kysymys paitsi tulevana luokanopettajana, myös tulevana kuvataiteen aineen-

opettajana. Mielenkiintoista olisi toki haastatella samoja opiskelijoita myöhemmin ja kes-

kittää tutkimus esimerkiksi juuri kuvataiteen oppiaineeseen ja taidekasvatukseen liittyvään 

metatason ymmärrykseen. 

Tutkimusmatkani kuvantekijyyden tarkasteluun on tämän tutkimuksen puitteissa tulossa 

päätökseensä, mutta matkani kuvataiteen opetukseen ja kuvataiteella kasvatukseen on vasta 

toden teolla alkamassa. Pro gradu -tutkielma on vahvistanut käsitystäni paitsi omista kuva-

taiteen oppiaineeseen liittyvistä taidoistani ja ymmärryksestäni, myös kuvataiteen vahvasta 

kokemuksellisuudesta ja sen mahdollisuuksista vaikuttaa ja tehdä vaikutusta, niin hyvässä 

kuin pahassa. Eläytyessäni muiden opiskelijoiden kokemuksiin ja käsityksiin omista ku-

vantekijyyksistään olen joutunut jatkuvasti katsomaan myös itse peiliin. Millaiset omat 

kokemukseni ovat olleet, millaista on ollut saamani opetus? Tärkeimmäksi kysymykseksi 

itselleni on kuitenkin noussut se, millaista opetusta ja kasvatusta itse haluan toteuttaa omal-

la työurallani. Tulevaisuuteen kurkottaminen on haastavaa, mutta ainakin tiedän, että mi-

nulla on mukanani yksi syvällisimmistä, inspiroivimmista, opettavaisimmista ja kauneim-

mista matkakumppaneista, mitä toivoa voi. Kuvis. 
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LIITE 1 

Kyselylomake aineistonkeruuta varten 

Kysely kuvantekijyydestä luokanopettajaopiskelijoille  Pro gradu, kevät 2016 

Laura Kalaoja 

Taustatiedot 

Sukupuoli: Nainen ___    Mies ___  Ikä: ____ 

 

Aiempi koulutus: __ ylioppilas  __ jokin muu 2. asteen koulutus 

__ alempi korkeakoulututkinto __ ylempi korkeakoulututkinto 

__ jokin muu, mikä? _________ 

 

1) Oletko opiskellut kuvataidetta peruskoulun pakollisten kurssien jälkeen? Kuinka paljon? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Minkälaista saamasi kuvataiteen opetus on ollut ennen monialaisten kuvataiteen opintoja? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Sinulle mieluisia kuvataiteen tekniikoita ovat: (valitse 0-9) 

__ piirustus  __ maalaus  __ valokuvaus 

__ grafiikka  __ keramiikka  __ mediataide 

__ ympäristötaide __ rakentelu  __ jokin muu, mikä? ____________ 

 

4) Alleviivaa edellä mainituista tekniikoista ne, joissa koet olevasi hyvä tai melko hyvä. 

 

 

5) Millaiseksi koet oman kuvataiteellisen osaamisesi? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

6) Millä tavoin ilmaisu tulee esille töissäsi? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

7) Millaiseksi koet visuaalisen maailman, erityisesti taidemaailman tuntemuksesi? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

8) Millä tavoin vahvistat kuvantekijyyttäsi? (voit valita useita) 

 

___ Tekemällä taidetta 

___ Opiskelemalla taidetta 

___ Näyttelyissä vierailemalla 

___ Seuraamalla taidemaailmaa 

___ Muulla tavoin, miten: __________________________ 

___ En ole kiinnostunut kuvataiteesta 

 

 

9) Haetko/haitko kuvataidetta sivuaineeksi?  Kyllä  ___     En ___   Ehkä ___ 

 

10) Kommentteja, pohdintaa, lisätietoja: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  



3 

 

 

LIITE 2 

Analyysivaiheessa kyselylomakkeissa käytetyt koodit merkityksineen, kysymysjärjestyk-

sessä. 

 

1) Oletko opiskellut kuvataidetta peruskoulun pakollisten kurssien jälkeen? Kuinka paljon? 

1K Yksi opiskeltu lukiokurssi 

2K Kaksi opiskeltua lukiokurssia 

3K Kolme opiskeltua lukiokurssia 

4K Neljä opiskeltua lukiokurssia 

5K Viisi opiskeltua lukiokurssia 

KAIKKI Opiskelija opiskellut sekä pakolliset että kaikki valinnaiset kurssit 

KAIKKI + MUITA Opiskelija opiskellut kaikki lukion kuvataiteen kurssit ja 

lisäksi myös lukion ulkopuolella 

 

2) Minkälaista saamasi kuvataiteen opetus on ollut ennen monialaisten kuvataiteen opinto-

ja? 

 2A Opettajalähtöistä 

2B Opetus irti oppilaan kokemusmaailmasta 

2C Opetus suppeaa 

2D Opetuksessa realistisuuden vaatimus 

2E Opetus monipuolista 

 

3) Sinulle mieluisia kuvataiteen tekniikoita ovat: (valitse 0-9) 

4) Alleviivaa edellä mainituista tekniikoista ne, joissa koet olevasi hyvä tai melko hyvä. 

Kysymysten 3 ja 4 kohdalle vastaukset koodattiin X/Y, jossa X on mieluisten 

tekniikoiden määrä ja Y niiden tekniikoiden määrä, joissa vastaaja kokee 

olevansa hyvä tai melko hyvä. 

 

  



 

 

 

5) Millaiseksi koet oman kuvataiteellisen osaamisesi? 

 5A Heikko osaaminen 

 5B Heikko osaaminen, positiivinen asenne 

5C Rajoittunut/puutteellinen osaaminen 

5D Keskinkertainen osaaminen 

5E Ihan/melko hyvä osaaminen 

5F Hyvä osaaminen 

 

6) Millä tavoin ilmaisu tulee esille töissäsi? 

 6A Ilmaisun määrittely hankalaa 

6B Ilmaisu vaikeaa 

6C Ilmaisu eri kuvallisin elementein 

6D Ilmaisu tunteiden esille tuomisena 

6E Ilmaisu oman persoonan esille tuomisena 

 

7) Millaiseksi koet visuaalisen maailman, erityisesti taidemaailman tuntemuksesi? 

 7A Heikko tuntemus 

  7A1 Taide ei osana arkea 

  7A2 Osaamisen ja tietojen puute 

7B Perustietämys 

7C Melko hyvä tuntemus 

7D Hyvä tuntemus 

7E Taideteosten ja taiteilijoiden tuntemus 

7F Visuaalisen maailman arvostus 


