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1 Johdanto 

 

Kuvilla voidaan nähdä olevan monenlaisia tehtäviä opetuskäytössä, kuten opetettavan asian 

havainnollistaminen, tiivistäminen, muistijäljen vahvistaminen, mielenkiinnon herättäminen jne. 

(esim. Hannus 1996; Hatva 2009; Hellemaa 2016). Oppikirjojen runsaasta ja moninaisesta 

kuvituksesta huolimatta on oppikirjatutkimus kuitenkin keskittynyt paljolti niiden tekstisisältöön 

(Hiidenmaa 2015, 28). Kirjojen kuvia taas on tarkasteltu usein esimerkiksi liittyen niiden 

välittämiin arvoihin, tai kuvituksen muutokseen historiassa (esim. Asikainen & Mäkinen 2015; 

Kautto & Peltoniemi 2006). Kuvien merkitystä oppimisessa ja opettamisessa taas on 

ymmärrettävästi useimmiten tutkittu oppilaiden näkökulmasta (esim. Carney & Levin 2002; Hannus 

1996). Lisäksi on voitu tarkastella useiden oppiaineiden kirjoja, ja kuvitusta, yhdessä (esim. Darian 

2001; Kautto & Peltoniemi 2006).  

On siis olemassa yleisiä kriteereitä ”hyvälle oppikirjakuvitukselle”, kuten ymmärrettävyys, selkeys 

ja mielenkiintoisuus (esim. Hannus 1996; Darian 2001; Kautto & Peltoniemi 2006). Tämän 

tutkimuksen lähtökohta on, että eri oppiaineiden oppikirjat vaativat erilaista kuvitusta, ja että täten 

myös hyvän kuvan ominaisuudet vaihtelevat. Esimerkiksi biologian oppisisältöihin kuuluvaa 

lajintunnistusta on usein käytännössä mahdotonta opettaa ilman kuvien apua, ja tunnistettavat lajien 

kuvat kattavatkin suuren osan biologian kirjojen kuvista. Biologian oppiaineen laajan sisällön, 

kirjojen runsaan kuvituksen, sekä käytännöllisyyden vuoksi rajasin näkökulmaani edelleen 

metsäekosysteemi- aihealueeseen, jota käsitellään kahdeksannen luokan biologiassa. 

On väitetty, etteivät oppilaat juuri edes kiinnittäisi huomiota oppikirjojen kuviin (Hannus 1996; 

Pozzer & Roth 2003), jolloin niiden opetuksellinen potentiaali jää tietysti hyödyntämättä. On 

esitetty myös, että kuvanlukutaito on tärkeä, mutta peruskoululaisilla usein alikehittynyt 

ominaisuus, jota voidaan kuitenkin harjoitella (Wileman 1993; Kautto & Peltoniemi 2006; 

Hellemaa 2016, 275). Opettajalla on siis suuri merkitys siinä, miten ja millaista kuvitusta 

opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään. 

Yleistä tietoa kuvien merkityksestä, käytöstä ja vaikutuksista oppimiseen luonnontieteiden 

opetuksessa on melko paljon. Tarkoituksena oli lisätä tietoa kuvien opetuksellisesta merkityksestä 

biologian opettajien näkökulmasta, ottaen huomioon biologian oppikirjojen kuvien moninaisuuden.  
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Tutkimuskysymykseni ovat  

1. millaisia kuvia biologian metsäekosysteemiä käsittelevissä oppikirjoissa on? 

2. millaisia kuvia opettajat pitävät soveltuvimpina opetustarkoitukseen? 

3. miten opettajat perustelevat valintojaan? 

Tässä tutkimuksessa käy ilmi biologian oppikirjojen kuvituksen olevan ylipäätään hyvin runsasta, 

ylivoimaisesti suurimman osan kuvista esittäessä erilaisia eliöitä ja elinympäristöjä realistisesti. 

Parhaimpien pidettyjen kuvien valinta oli usein kontekstiriippuvaista. Opettajat perustivat arvionsa 

kuvista näkemyksiinsä ja kokemuksiinsa kuvien avulla oppimisesta, erilaisten kuvien 

opetuksellisista tehtävistä, sekä erilaisista oppilaista. 

Avaan aluksi aiheenmukaista oppisisältöä, oppimiskäsitystä, sekä kuvien merkitystä oppimisessa ja 

opetuksessa. Seuraavaksi käyn läpi käytetyt menetelmät oppikirjojen kuvien luokittelussa, sekä 

sähköpostikyselyn toteuttamisessa, ja tulosten analysoinnissa. Tulosten esittämisen jälkeen pohdin 

mahdollisia syitä, sovelluksia, luotettavuutta, sekä annan jatkoehdotuksia. 

 

2 Metsäekosysteemiaiheinen oppisisältö 

 

Peruskoulun opetusta, eli pedagogista vuorovaikutusta, ohjaa opetussuunnitelma (Uusikylä & 

Atjonen 2005, 21). Valtakunnalliset Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat koulukohtaisia 

opetussuunnitelmia, joissa määritellään tarkemmin koulukohtaiset tavoitteet opetukselle. Kullekin 

oppiaineelle on opetussuunnitelmassa määritelty ainekohtaiset sisällöt ja tavoitteet, joiden tulee 

ilmetä opetuksessa. Opettajan tulee opetuksessaan toteuttaa opetussuunnitelman sisältöjä ja pyrkiä 

kohti opetussuunnitelmassa määriteltyjä opetuksen tavoitteita. (Opetushallitus 2014.) Biologian 

opetuksen tavoitteisiin kuuluu nykyisissä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

esimerkiksi saada oppilas ymmärtämään ekosysteemin rakennetta ja toimintaa, vertailemaan 

erilaisia ekosysteemejä, tunnistamaan eri lajeja ja ymmärtämään niiden välisiä suhteita, sekä 

ekosysteemipalveluiden merkitys. Painotus on suomalaisessa metsäekosysteemissä. Opeteltavia 

käsitteitä ovat muiden muassa ravintoverkko ja luonnon monimuotoisuus. (Opetushallitus 2014, 

379- 383.) Aineistoni kirjat on laadittu edellisen opetussuunnitelman aikana, jonka tavoitteet ja 

sisällöt ovat kuitenkin aiheen kannalta kutakuinkin samanlaiset (Opetushallitus 2004, 180-181). 

Kyseisiä käsitteitä avataan oppikirjoissa: ekosysteemi on eliöiden ja niiden ympäristön muodostama 

kokonaisuus, jonka eliöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja joka on luonnonoloiltaan 
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yhtenäinen alue (esim. Hovilainen ym. 2014, 12- 13). Tällainen alue on siis esimerkiksi metsä, jossa 

toistensa kanssa vuorovaikuttavat metsän eliöt muodostavat metsän eliöyhteisön (Jortikka ym. 

2012, 6). Samalla alueella samanaikaisesti elävät saman lajin yksilöt taas muodostavat populaation 

(Tirri ym. 2001, 559).  Alun perin Auringosta peräisin oleva energia virtaa ekosysteemissä 

ravintoketjujen, ja –verkkojen kautta eliöiden välillä (Allaby 1994, 132).  

 

3 Oppimiskäsityksestä 

 

Fysiologisin käsittein ilmaistuna oppiminen on prosessi, jossa aivojen vastaanottamat ärsykkeet 

muuttavat hermoverkkojen toimintaominaisuuksia, ja jonka lopputulosta kutsutaan muistiksi 

(Korhonen 2006, 200- 201). Muistia jaotellaan karkeasti pitkä-, ja lyhytkestoiseen muistiin. 

Työmuisti on lyhytkestoista muistia, jossa tieto säilyy joitain sekunteja, ellei asiaa tietoisesti toisteta 

jatkuvasti. Työmuistitoimintoihin kuuluu myös muistissa olevan tiedon käsittely. (Carlson 2006, 

212.) Työmuistista tietoa voidaan taas tallentaa pitkäkestoiseen muistiin (Alhola & Portin 2006, 

220). Muistijäljen syntyminen ja oppiminen vaativat tarkkaavaisuutta (Lehtokoski 2004, 29), eli 

huomion ja tiedonkäsittelyn kohdistamista (Koivisto 2006, 197). Tarkkaavaisuuden asteen ja 

suuntaamisen lisäksi muutkin tekijät, kuten oppimistilanne, tunnetilat ja motivaatio voivat vaikuttaa 

muistijäljen syntymiseen (Alhola & Portin 2006, 220). Myönteisten tunnekokemusten nähdään 

edesauttavan oppimista (Opetushallitus 2014, 17). 

Oppimista tapahtuu siis käytännössä jatkuvasti, opiskelun taas ollessa tietoista pyrkimystä oppia 

jotain (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1994, 10). Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppiminen, 

tarkemmin siis opiskelu, nähdään tilannesidonnaisena, aktiivisena tiedon rakentamisena, jossa 

korostuu oppilaan oma toiminta (Rauste-von Wright 1997). Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa oppilas nähdään oppimisen suhteen niin ikään aktiivisena toimijana. Kumuloituvan 

tiedon liittäminen aiemmin opittuun vaatii usein harjoittelua, jossa oppilasta onkin syytä ohjata. 

(Opetushallitus 2014, 17.) Opettajan rooli on siis olla entistä enemmän oppimisen ohjaaja, ja 

vähemmän tiedon jakaja. Opetus-, ja oppimistilanteet voivat luonnollisesti olla hyvin vaihtelevia, 

riippuen edellä mainittujen seikkojen lisäksi opettajan persoonallisuudesta, käytetyistä työtavoista, 

oppimateriaaleista jne. 
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4 Kuvanlukutaito  

 

Kuvan ymmärtäminen voidaan nähdä tekstin lukemista helpompana, mikäli kuva ajatellaan 

ymmärrettävän sellaisenaan, verrattuna kirjainten ja kieliopin tuntemusta, sekä jatkuvaa 

prosessointia vaativaan tekstiin (Huovila 2006, 26). Myös taulukoiden ja diagrammien tulkinnan on 

havaittu olevan yleisesti valokuvien tulkintaa vaikeampaa (Darian 2001, 18-19), mikä liittynee 

niiden kirjaimia vastaavien symbolien käyttöön. Toisaalta taas semioottisen moniselitteisyytensä 

vuoksi on kuva aina tekstiä tulkinnallisempi (Hatva 1993, 45). 

Visuaalisen kulttuurin tutkijan Janne Seppäsen mukaan visuaaliseksi lukutaidoksi voidaan kutsua 

kykyä ymmärtää visuaalisen järjestyksen kulttuurisia merkityksiä (Seppänen 2001, 148). Sitä 

voidaan siis verrata verbaaliseen lukutaitoon; ilman taitoa tulkita kuvia, ei niiden viestiä voida 

automaattisesti ymmärtää (Wileman 1993). Visuaalisen lukutaidon yksi osa puolestaan on 

kuvanlukutaito, jota voidaan jaotella edelleen esimerkiksi valokuvanlukutaidoksi. Vaikka siis 

koulussakin ollaan usein tekemisissä visuaalisen lukutaidon kanssa, ei sen opetusta järjestetä, kuten 

kirjallisen lukutaidon osalta, mikä Seppäsen mukaan johtuu paljolti koko käsitteen 

epämääräisyydestä (Seppänen 2001, 147; 149). Peruskouluopetuksen kirjallisen tekstin lukemiseen 

ja tuottamiseen keskittymisen on myös sanottu rajoittavan kuvanlukutaitoamme, kun visuaalisetkin 

kokemukset opetellaan muuttamaan kirjalliseen muotoon (Wileman 1993). 

Nykyisissä Peruskoulun Opetussuunnitelman Perusteissa (2014, L4) puhutaan kuitenkin 

monilukutaidosta, jolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 

taitoja. Teksti taas ymmärretään laajasti: sillä tarkoitetaan tietoa, jota ilmaistaan sanallisten, 

kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien, sekä niiden 

yhdistelmien avulla. Monilukutaidon tarvetta perustellaan sillä, että oppilaiden tulee osata tulkita 

ympäröivää maailmaa, sekä hahmottaa kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaidon osaamisen 

kehittyminen taas edellyttää monipuolista tekstiympäristöä, sekä sitä hyödyntävää pedagogiikkaa. 

Oppimistilanteissa oppilaiden tulisikin käyttää, tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä (Opetushallitus 

2014.) Kuvanlukutaidon voidaan siis nähdä sisällytetyn opetussuunnitelman perusteisiin osana 

laajempaa monilukutaidon käsitettä. 

Kuvanlukutaitoa on joka tapauksessa kuitenkin tutkittu myös itsenäisenä taitona, sekä myös liittyen 

kuvien opetukselliseen käyttöön. Kuvien katsomisen voitaisiin ajatella olevan aina jollain tavalla 

tulkintaa. Mitä tahansa kuvaa katsottaessa, rakentuu totuudenmukainen näköhavainto katsojan 

mielessä, jolloin kaikissa kuvissa esiintyviä aukkoja täydennetään (Hietala 1996, 11). Kuvia 
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tulkitaan sisäisten mallien avulla, joilla näköärsykkeen informaatio selitetään (Vanni 2006, 155). 

Katsoja nimeää ja tunnistaa kohteen tuttuja hahmoja vertaamalla kohdetta muistissa olevaan 

edustukseen (Hatva 1993, 43). Kuvan muodollisiin piirteisiin liittyviä malleja kutsutaan 

muotoskeemoiksi, kun taas kuvan aihe ja sisältö aktivoivat sisällön analysointiin liittyviä 

sisältöskeemoja, joiden olennainen osa on tietämys kuvan tehtävästä (Hannus 1996, 26-27).  

Kuvien tulkinnoissa voi siis olla suuriakin yksilöllisiä eroja. Esimerkiksi tiedolliset valmiudet 

(Kurki 2015, 31), sekä ikä vaikuttavat suuresti varsinkin lasten kykyyn lukea ja tulkita kuvia (Hatva 

1993, 115). Kuvien tulkinta on kuitenkin suureksi osaksi myös kulttuurisidonnaista (Huovila 2006, 

36). Kuvia katsotaan sopimuksellisten sääntöjen mukaan, jolloin esimerkiksi ymmärretään aidosta 

kohteesta poikkeavan mittakaavan käyttö (Hatva 2009, 45), mikä on kuvakulttuurissamme varsin 

tavallista. Myös tietyt muodot ja värit tulkitaan samassa kuvakulttuurissa usein samoin (Huovila 

2006, 36). 

On esitetty myös, että suuri osa peruskoulun oppilaista ei kykene itsenäisesti hyödyntämään 

kuvitusta oppimisessaan, jolloin kuvien käyttöön tulisi ylipäänsä kannustaa ja kuvanlukutaitoa 

harjoitella opettajan johdolla (Kautto & Peltoniemi 2006, 120-121, Hellemaa 2016, 275). 

 

5 Kuvien merkitys oppimisessa ja opettamisessa 

 

Peruskoulun oppitunneilla yleisimmin hyödynnetty opetusmateriaali on oppikirja (esim. Hannus 

1996, 13; Suihkonen 2016, 16) Tämän tutkimuksen aineistona käytettyjen oppikirjojen funktio on 

enimmäkseen toimia opetuskuvituksen lähteenä. Kirjojen sisältö on läpäissyt ilmeisen tiukan seulan 

tullessaan julkaistuksi, joten on syytä olettaa niiden sisältävän myös harkittua kuvitusta. Toisaalta 

oppikirjojen on sanottu olevan aina paitsi pedagogisia, myös kaupallisia intressejä toteuttava tuote 

(Hannus 1996, 13), millä saattaa tietysti olla oma vaikutuksensa niiden sisältöön. Kysymys 

kaupallisuudesta liittynee usein kuitenkin esimerkiksi kuvituksen alati lisääntyneeseen määrään 

oppikirjoissa (Kautto & Peltoniemi 2006), ja sitä myöten kuvien tarpeellisuuteen ylipäätään 

(Hannus 1996). Näihin kysymyksiin ei tämä tutkimus ota siis ainakaan suoraan kantaa, vaan 

kysymys on yksittäisistä kuvista. 

On joka tapauksessa selvää, että oppikirjat ja muut opetusmateriaalit sisältävät paljon kuvia. Vaikka 

tekstin asema oppikirjoissa on keskeinen, on joitain asioita mahdotonta esittää, ja siten opettaa, 

pelkän puheen tai tekstin avulla. Esimerkiksi erilaisten karttojen avulla muodostettu 
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maailmankuvamme perustuu käytännössä kokonaan kuvitukselle (Hietala 1996, 12). Myös 

esimerkiksi tunteita voidaan ajatella kuvattavan parhaiten kuvilla (Kautto ja Peltoniemi 2006, 117-

120).  Biologian opetuksessa ovat visuaaliset esitykset tärkeitä kuvattaessa kohteita, joita ei voi 

muutoin tarkastella suoraan esimerkiksi niiden koon, tai kuvattavan tapahtuman nopeuden vuoksi 

(Cook 2012). Eräs vallitseva kuvien aihe biologian oppikirjoissa ovat eliölajit: vaikka eliöitä 

voidaankin tarkastella luonnossa, olisi oppituntien puitteissa mahdotonta opettaa oppilaita 

tunnistamaan kovinkaan montaa lajia ilman kirjojen kuvia. Kuvien opetuksellisia funktioita on 

tutkittu melko paljon, ja yleinen käsitys on, että oikein suunniteltu, ja relevantti kuvitus edistää 

oppimista (Carney & Levin 2002; Stokes 2002).  

Kaikenlaisen kuvituksen yleiseksi tavoitteeksi voidaan määritellä viestintä, sekä merkityksen 

välittäminen katsojalle (Hatva 1993, 29). Onnistuessaan visualisointi tukee viestin 

oikeinymmärrystä ja välittymistä, jota epäonnistunut visualisointi taas häiritsee (Huovila 2006, 55). 

Opetuskuvitukselle voidaan määritellä tarkemmin hyvinkin moninaisia tehtäviä, jotka vaihtelevat 

luonnollisesti kuvista, tilanteista ja tavoitteista riippuen. Hannus (1996, 47) vetää kattavasti ja 

tiivistetysti yhteen kuvien opetukselliset tehtävät viiteen kognitiivis-affektiiviseen funktioon, joita 

ovat: 1) tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja mielenkiinnon herättäminen, sekä asiassa pitäytyminen, 

2) muistitoimintojen tukeminen, 3) ymmärtämisen edistäminen, 4) omakohtaisen asiaan liittyvän 

pohdinnan herättäminen sekä 5) tunne-elämysten ja esteettisten kokemusten tarjoaminen. 

Huomioitavaa pohdittaessa oppikirjakuvien merkitystä, tai tehtäviä on, että vaikka suurikin osa 

oppikirjojen kuvista saatetaan luokitella turhiksi, tai ”koristekuviksi” (esim. Piippo 2010; Kurki 

2014), voi Hannuksenkin mainitsema kiinnostavuusfunktio olla näiden kuvien osalta hyvinkin 

tärkeä (Darian 2001, 19). Nähdäkseni tiukka didaktinen näkemys, jossa kaikelle oppimateriaalin 

kuvitukselle etsitään vain opetuksellista tehtävää, voi täten johtaa liikaan tuomitsevuuteen kuvitusta 

kohtaan. Lukemaan houkutteleminen ja lukemisen miellyttäväksi tekeminenkin voitaisiin siis nähdä 

jo sinällään hyväksyttäväksi kuvan tehtäväksi (Hatva 1987; 2009, 299). Kuvalla voidaan nähdä 

olevan siis sekä tiedollinen, että motivaationaalinen funktio, eli sen opetuksellinen merkitys voidaan 

erottaa oppilaan henkilökohtaisesta merkityksestä (Hannus 1996, 27). Puhuttaessa kuvien 

vaikutuksesta oppimisen edistämiseen, toimivat nämä funktiot usein siis yhdessä; kuten edellä 

mainittiin, vaatii oppiminen esimerkiksi tarkkaavaisuuden suuntaamista, sekä motivaatiota (ks. kpl 

3). Oppitunneilla kuvia käytetäänkin yleisesti esimerkiksi tuntien alussa motivoimaan, tai 

orientoimaan heitä uuteen aiheeseen, tai keventämään oppituntia (esim. Kautto ja Peltoniemi 2006, 

117-120).  
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Kuvilla voidaan tukea muistitoimintoja, sekä helpottaa asiakokonaisuuksien hallitsemista monin 

tavoin. Mielikuvan muodostaminen helpottuu kuvan avulla, kun kohdetta ei tarvitse kuvitella itse, 

mikä taas säästää työmuistia (Hatva 2006). Semanttiseksi muistiksi kutsutun aivojen toiminnan 

avulla voimme palauttaa mieleen erilaisia kohteeseen liittyviä asioita nähdessämme siitä kuvan 

(Laatu ym. 2006, 227). Kuvien avulla voidaan myös suuria ja monimutkaisia asiakokonaisuuksia 

tehdä ymmärrettäväksi (Hellemaa 2016, 283). Esimerkiksi eliön sisäelinten toiminnan ja sijainnin 

selittäminen vaatisi huomattavan paljon tekstiä kuvaan verrattuna. Kuvat eliminoivat kielellistä 

monimutkaisuutta, ja kuvan prosessointi tapahtuu ylipäänsäkin tekstiä nopeammin (Darian 2001, 

19.). Tietoa voidaan siis tiivistää ja pelkistää kuvituksen avulla, mikä niin ikään vähentää 

työmuistin kuormitusta (Hatva 1987, 79). Esimerkkejä paljon tietoa tiivistävistä kuvista 

biologiankin oppikirjoissa ovat esimerkiksi erilaiset kaaviokuvat ja matemaattiset kuviot. Näitä 

kuvien muistamista edistäviä, ja tietoa tiivistäviä ominaisuuksia hyödynnetään käytännössä 

oppitunneilla esimerkiksi käyttämällä kuvia tehtävien pohjana, ja aiemmin opitun kertaamisessa 

(Kautto ja Peltoniemi 2006, 117-120). 

Hannus (1996) tuli väitöskirjassaan siihen tulokseen, että peruskoulun oppilaat käyttävät hyvin 

vähän aikaa oppikirjojen kuvien tarkasteluun, tai jättävät kuvat jopa kokonaan huomiotta kirjoja 

lukiessaan. Hannuksen väitöskirjan tuloksia on hämmästelty sen vuoksi, miten paljon ne poikkeavat 

yleisestä ajattelusta kuvien merkityksestä oppikirjoissa (esim. Koponen 2011). Samanlaisia tuloksia 

Suomen ulkopuolelta ovat saaneet myös Pozzer ja Roth (2003), jotka tutkivat brasilialaisissa 

biologian oppikirjoissa esiintyviä valokuvia. Kuvituksen mahdollinen potentiaali jää tietysti 

hyödyntämättä, jos kuvia ei edes katsota. Tämän tutkimuksen näkökulma on kuitenkin opettajissa, 

joilla voi siis olla suurikin merkitys siinä, miten kuvia opetuksessa käytetään.  

Ajatus kuvien käytännöllisyydestä opetuksessa näkyy myös siinä, että opettajan oppaisiin laaditaan 

usein ohjeita kuvien avaamista varten (Koivikko 2015, 155), ja vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että 

kuvitusta pidetään yleisesti tärkeänä, ja että kuvia käytetään usein opetuksen apuna. Kuitenkin 

oppikirjojen kuvien laadusta on esitetty tyytymättömyyttä opettajien taholta (Kaasinen 2009, 2450; 

Kauppi 2006; Kautto & Peltoniemi 2006, 17; Mikkilä ym. 1995, 87).   

 

5.1 Hyvä kuva 

 

Oppikirjaa kuvitettaessa on mietittävä kuvien tarkoitusta, eli mitä ylipäänsä kannatta esittää 

kuvallisesti, ja mitä hyötyä siitä on oppimisen kannalta (Hatva 1987, 84), sekä milloin sana vaatii 
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tuekseen kuvaa, tai päinvastoin (Hatva 1993, 50). Edellä kuvailtiin erilaisia opetuskuvituksen 

tehtäviä yleisellä tasolla. Samoin on ”hyvälle” opetuskuvalle pyritty määrittelemään yleisiä 

ominaisuuksia. Oppimateriaaleista löytyy kuitenkin siis paljon, ja monimuotoista kuvitusta, joiden 

toteutus ja tehtävät vaihtelevat. Täten myös hyvän kuvan ominaisuudet ovat ainakin jossain määrin 

riippuvaisia kuvan tarkoituksesta; Sanoma Pro Oy:n kuvatoimittaja Kati Koivikko tiivistääkin 

oppimateriaalin kuvatoimittamisen sopivan kuvan löytämiseksi sopivaan käyttötarkoitukseen 

(Koivikko 2015, 149). Kaiken opetusmateriaalin ”hyvyyteen” vaikuttaa myös se, miten ja 

millaisessa yhteydessä sitä käytetään opetuksessa (Uusikylä & Atjonen 2005, 164). Joka 

tapauksessa erilaisten kuvien tehokkuudessa on havaittu olevan eroja siinä, kuinka hyvin ne jonkin 

asian oppimista tukevat (Dwyer 1971), ja niinpä opetuskuvaa suunniteltaessa onkin taustalla aina 

myös jonkinlainen käsitys oppimisesta (Hatva 1987, 18, 76). 

Mitä tahansa kuvaa laadittaessa voidaan viestin ymmärtämiseen vaikuttaa erilaisten ulkoisten 

piirteiden, kuten kuvan eri osien, muodon, koon, värityksen, sijoittelun ja rajaamisen säätelyllä 

(Huovila 2006, 35). Kuvan osien järjestämistä, jäsentelyä ja yhdistämistä kokonaissuunnitelman 

mukaisesti kutsutaan sommitteluksi (Oja 1957, 205). Hyvässä sommitelmassa kuvan elementtien 

suhteet toisiinsa viestivät asioiden tärkeysjärjestystä (Hatva 1987, 111). Kuten edellä on tullut ilmi, 

on näiden piirteiden tulkinta usein pitkälti kulttuurisidonnaista, mutta myös yksilöllistä (ks. kpl 4). 

Lisäksi eri elementtien vaikutukset suhteellistuvat toisiinsa. Kuvan ulkoisilla piirteillä voidaan 

katsojaa ohjailla sisällön omaksumiseen painottamalla haluttuja asioita (Hannus 1996, 51).  

Kautto ja Peltoniemi (2006) kysyivät gradussaan eri aineiden opettajilta ”hyvän opetuskuvan” 

ominaisuuksia. Vastaajien mielipiteet olivat monella tapaa yhteneväisiä: kuvan tulee olla 

havainnollinen, realistinen, aito, ulkoasultaan selkeä, ikätasolle ymmärrettävä, ja liittyä opetettavaan 

aiheeseen. Kuvien sisältämästä huumorista, tai informaation määrästä taas oli erimielisyyksiä. Niin 

sanottuja koristekuvia, jotka eivät vaikuta liittyvän oppikirjassa käsiteltävään asiaan, pidettiin 

tälläkin kertaa turhina ja häiritsevinä. Vaikka kirjoittajat toteavatkin opettajien vastauksiin 

vaikuttavan luultavasti jonkin verran heidän opettamansa aine, eivät he nähneet asiaa ongelmana; 

heidän pääteemansa olikin oppikirjojen kuvituksen muutos historian kuluessa. 

Hannuksen (1996, 26- 27) mukaan voidaan yleistäen todeta, että kuvan muodolliset piirteet eivät 

saa aktivoida välitettävän sisällön kannalta ristiriitaisia malleja, jotta sanoman oikein 

ymmärtäminen olisi mahdollista. Esimerkkinä hän mainitsee oppikirjojen kookkaat ja värikkäät 

kuvat, joissa itse sisältö jää toissijaiseksi. Erityisesti harjaantumaton, tai motivoitumaton oppilas voi 

ohjautua tällöin tarkastelemaan vain kuvan yksittäisiä piirteitä, mikä hankaloittaa kuvan 
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syväprosessointia, eli varsinaisen merkityksen käsittelyä. Toisaalta kohtuullinen ristiriita kuvan 

opetuksellisen ja henkilökohtaisen merkityksellisyyden, ja näiden herättämien sisäisten mallien, 

välillä voisi lisätä ja ylläpitää tarkkaavaisuutta, jolloin syntynyt kognitiivinen ristiriita voisi siis 

parantaa ymmärtämisen edellytyksiä (Hannus 1996, 29). Kuvan sisältöön tai aiheeseen liittyvä 

ristiriita taas voi olla niin ikään hyvä ominaisuus esimerkiksi keskustelun herättämistarkoituksessa 

(Koivikko 2015, 150).  

Eräs kuvien ominaisuus on niiden realismi, eli luonnollisen kohteen vastaavuus. Luonnontieteiden 

opetuksessa esimerkiksi erilaisten maisemien tarkasteluun sopivat luonnollisesti realistiset 

valokuvat (Hellemaa 2016, 282). Mahdollisimman realistinen esitys ei kuitenkaan aina ole paras 

jonkin asian kuvaamiseen opetuksessa, sillä esimerkiksi valokuva voi sisältää liikaa epärelevanttia 

informaatiota, jolloin kuvan toimivuus kärsii (Darian 2001, 17). Piirroksessa voidaan sen sijaan 

kuvata olennaiset asiat selkeästi, ja esimerkiksi yhdistellä niitä sopivalla tavalla samaan kuvaan 

(Hellemaa 2016, 283). Valokuviakin voidaan toki muokata, mutta perinteisesti niiden ainoa keino 

turhan informaation karsimiseksi lienevät erilaiset rajaukset. Myös esimerkiksi erilaiset kaaviot ovat 

luonteeltaan väistämättä valokuvaa epärealistisempi, ja näin ne juuri täyttävätkin tehtävänsä 

esittäessään asian kaavamaisesti, ja symboleita käyttäen. Sekä piirros, että maalaus eroavat selvästi 

valokuvista, joka on tässä yhteydessä niiden tärkein ulottuvuus. Nykyisin piirroksia ja maalauksia 

on mahdollista toteuttaa myös tietoteknisesti joko kokonaan, tai osittain käsitellen. Niinpä käytän 

sanaa ”piirros” nimenomaan erotuksena valokuvasta, jolloin kyseessä voi siis olla vaikkapa 

maalaus, tai tietokoneen piirtopöydällä piirretty kuva. 

Yksi biologian oppisisältöihin kuuluva alue, jonka kuvallisessa esittämisessä intuitiivisesti 

ajateltuna vaaditaan realismia, on lajintunnistus. Lajioppaissa ei kuitenkaan aina ole valokuvia. 

Esimerkiksi usein Euroopan parhaaksi lintukirjaksi (esim. Lintuvarusteen www- sivut: < 

http://www.suomenlintuvaruste.com/product_details.php?p=1379>. 21.4.2017) mainittu Lintuopas- 

Euroopan ja Välimeren alueen linnut (Svensson ym. 1999) sisältää pelkästään piirroksia. Tekijät 

selittävätkin, että kirjan tekstin ja kuvien laadinnassa on ollut pyrkimys pedagogisuuteen (Svensson 

ym. 1999, 5). Kirjan kuvatauluille on asetettu vaatimuksia, joista selviää niiden opetuksellinen 

luonne: 1) kaikissa pääkuvissa on sama mittakaava, 2) samalla sivulla olevien lintujen (aikuiset 

sukupuolittain, nuoret) esiintymisjärjestys ja asento ovat samat, 3) vinjentit ja pikkukuvat esittelevät 

lajien tyypillisiä elinympäristöjä, asentoja, käyttäytymistä ja sitä, miltä lajit näyttävät kaukaa ja 

huonossa valossa. 4) nuolilla ja huomautuksilla korostetaan tärkeitä tuntomerkkejä ja helpotetaan 

kuvataulujen ”lukemista”. (Svensson ym. 1999, 9.) Lintujen kuvauksessa on siis pyritty realismiin, 

mutta edellä mainittuja piirroksen etuja on hyödynnetty niin, että lajien vertailu ja tuntomerkkien 
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huomaaminen olisi kuvista mahdollisimman helppoa. Olisi luultavasti vaikeaa, ellei mahdotonta 

saada kaikkien lintujen ikäluokista, tai höyhenpuvuista valokuvia, joissa linnut olisivat samassa 

asennossa. Sinänsä helposti valokuvattaviakin lajeja voidaan kuvata piirroksilla selkeästi, ja osoittaa 

tuntomerkkejä esimerkiksi juuri nuolilla (Kaasinen 2009, 34). 

Piirrosten avulla voidaan laji pyrkiä esittämään myös tyypillisimmillään, vaikka luonnossa 

yksilöiden ulkonäkö vaihtelee joka tapauksessa jonkin verran (Svensson ym. 1999, 9). Kuvan 

konkreettinen yksilö on siis aina esimerkki ryhmästä, tässä siis lajista, johon se kuuluu (Hatva 1993, 

20). Piirroksilla voidaan siis toteuttaa lajikuvituksen pedagogisuutta tasapainoilemalla luonnon 

realismin ja toisaalta tuntomerkkien selkeän esittelyn, sekä useimpiin lajin luonnossa havaittuihin 

yksilöihin sopivan yleiskuvauksen välillä. Kuvien miinuspuoli lajintunnistuksessa kuitenkin on, että 

niiden avulla voidaan havaita vain visuaalisia tuntomerkkejä, eikä niistä aina näe tarpeeksi 

muitakaan lajintunnistuksessa huomioon otettavia seikkoja, kuten elinympäristöä (Kaasinen 2009, 

165). 

Pohdittaessa hyvän opetuskuvan ominaisuuksia törmätään seikkaan, joka liittyy oppikirjojen 

käyttöön opetuskuvien lähteenä: Kirjojen kuvitus toteutetaan yleensä tekstikäsikirjoituksen jälkeen, 

ja oppimateriaalin laatiminen perustuu ajatukselle kuvan alisteisuudesta tekstille (Koivikko 2015, 

151). Jos teksti ja kuva eivät kohtaa lainkaan, voidaan kuvaa pitää epäonnistuneena, vaikka kuvan 

ja tekstin mahdollisimman suuri vastaavuuskaan ei toisaalta aina ole paras tulos halutun tavoitteen 

kannalta (Hatva 1993, 50). Oppikirjojen kuvien tapauksessa voidaan näennäisesti tekstiin 

liittymättömistä kuvista puhua ”koristekuvina” (Pozzer & Roth 2003; Kautto & Peltoniemi 2006, 

44- 47; Kurki 2014). Muita oppikirjojen kuvituksen toteutukseen vaikuttavia asioita ovat kuvien 

sijoittuminen kirjan sivuille (Huovila 2006, 13), sekä kirjan muut kuvat, joihin esimerkiksi 

yksittäisen kuvan koko suhteellistuu (Hatva 1993, 56). Oppikirjojen kuvia ei siis ole välttämättä 

tarkoitettukaan katseltavaksi yksinään. Toisaalta esimerkiksi tässä tutkimuksessa huomioidaan 

kuvateksti osana kuvaa, mikä yhdistää kuvan kirjan tekstisisältöön. Kuvatekstillä voikin olla suuri 

vaikutus kuvan katsomisen ja ymmärtämisen kannalta. Myös kyselyyn vastanneet opettajat 

kiinnittivät kriittistä huomiota kuvateksteihin, joten seuraavassa käsittelen kuvatekstiä omana 

aiheenaan. 
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5.2 Kuvatekstin merkitys 

 

Kuvien ja tekstin yhteys nähdään siis tärkeänä oppikirjoissa, ja tätä yhteyttä luovat osaltaan kuviin 

liitetyt kuvatekstit. Vaikka oppikirjoissa on myös, mahdollisesti tärkeitäkin, tekstittömiä kuvia, 

nähdään kuvatekstin olemassaolo kuitenkin yleisesti toivottavana oppikirjakuvien yhteydessä (esim. 

Kautto & Peltoniemi 2006; Mayer ym. 1996; Pozzer & Roth 2003, 1111). Kuvatekstien ajatellaan 

siis vaikuttavan kuvan opetukselliseen merkitykseen, siinä missä itse kuvan toteutus ja sisältökin.  

Samoin kuin erilaisilla kuvilla, voi kuvateksteilläkin olla useita tehtäviä. Vaikka esimerkiksi 

taideteokset ovatkin usein tarkoituksellisen monitulkintaisia, ohjaavat niillekin annetut nimet kuvan 

tulkintaa (Järvi 2005, 16). Kuvat ovat ylipäätään kieltä tulkinnallisempia, joten yksiselitteisen 

viestin välittäminen vaatiikin usein kieltä kuvan tueksi (Hatva 1993, 29; Darian 2001, 26). 

Käsittelen tässä lähinnä juuri kuvatekstiä, mutta kuvaa tukeva teksti voi siis olla esimerkiksi 

oppikirjan kappaleiden leipäteksti, tai kuvissa itsessään esiintyvä teksti. Tällaisia tekstejä esiintyy 

varsinkin kaavamaisissa oppikirjojen kuvissa, jossa kuvan eri osia on nimetty, tai selitetty, tekstillä 

(ks. kpl 6.1.1).  

Oppikirjakuvien kuvatekstin ensisijainen tehtävä on usein selittää, mitä kuvassa on (Darian 2001, 

26). Esimerkiksi KB Metsät ja suot -kirjan (Jortikka ym. 2012, 39) kuvan 39A kuvatekstissä 

kerrotaan ravintoverkon muodostuvan ravintoketjuista, mikä antaa myös selityksen kuvan 

toteutustavalle, tässä tapauksessa kaavamaiselle mallille nuolineen ja viivoineen. Tämä 

yksinkertaiselta vaikuttava kuvatekstin funktio voi olla ratkaiseva kuvan ymmärtämisen kannalta. 

Biologiankin oppikirjojen osalta on saatu tuloksia, joiden mukaan jopa valokuvien oikeanlainen 

ymmärtäminen ja tulkinta olisi suurelle osalle oppilaista lähes mahdotonta ilman kuvatekstin apua 

(Pozzer-Ardenghi & Roth 2004). Myös sinänsä ymmärrettävä, tai tunnistettava kuva voi saada 

täysin erilaisen merkityksen kuvatekstiä muutettaessa; teoriassa sama kuva esimerkiksi lentävästä 

linnusta voisi löytyä sekä biologian, että fysiikan kirjasta. Biologian kirjan kuvateksti voisi esitellä 

lajin tuntomerkkejä, kun taas fysiikan kirjassa kuva voisi olla esimerkki kappaleiden 

vuorovaikutuksista (ks. Kurki 2014, 36). Käytännössä voi toki oppikirjan leipätekstistä saada 

viitekehyksen, jonka kautta kuvaa katsotaan. Kuvatekstin avulla voidaan kuitenkin irralliseltakin 

vaikuttava kuva liittää leipätekstiin (Darian 2001, 26; Pozzer & Roth 2003, 1090). Esimerkiksi 

Hatva (2006, 54) kritisoi Mikkilä-Erdmannin (2002) väitöskirjan tuloksia, joiden mukaan 

oppikirjojen kuvilla ei olisi ollut vaikutusta syvälliseen ymmärtämiseen, huomauttamalla 

tutkimuksessa käytetyn kuvatekstittömiä kuvia. Hyvin suunniteltu kuvateksti olisi hänen mukaansa 

voinut kytkeä kuvan tehokkaasti aiheeseen. 
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Edellä mainittiin kuvien sijoittelun vaikuttavan niiden katsomiseen. Oppikirjassa tulisi tällöin ottaa 

huomioon myös kuvan suhde leipätekstiin, sillä järjestelmällinen sijoittelu edistää niiden välisen 

yhteyden luomista (Mayer ym. 1996). Tällaista yhteyttä voidaan luoda myös viittaamalla kuviin 

leipätekstissä. Aineistoni kirjoista KB Metsät ja suot- kirjan kappaleiden kuvat on nimetty numero- 

kirjain- yhdistelmällä, jonka avulla kuvaan viitataan tarvittaessa (esim. Jortikka ym. 2012, 13). 

Silmu Metsät- kirjassa taas kuvat ovat numeroimattomia, eikä niihin siis viitata samalla tavoin 

suoraan tekstissä. Myöskään KB- kirjan kappaleiden otsikoiden yhteydessä esiintyvissä kuvissa ei 

ole kuvatekstiä, vaikkakin kappaleen otsikko voidaan tällöin ajatella toimittavan kuvatekstin virkaa. 

Leipätekstin kuvaviittausten hyödyksi katsotaan lukijan ohjeistaminen katsomaan asianmukaista 

kuvaa oikeassa kohdassa, mikä vähentäisi myös väärin tulkinnan mahdollisuutta (Pozzer & Roth 

2003, 1111). Viittaus voi tapahtua myös pelkkää numerointia visuaalisemmin: erityisesti 

kuvasarjojen, kuten biologian kirjoissa mitoosin vaiheiden, tulkintaa voidaan helpottaa esimerkiksi 

yhdistämällä kehyksien ja nuolien avulla oikea tekstin kohta oikeaan kuvaan. Tällainen 

lisävisualisointi säästäisi työmuistia, kun oikean kuvan löytäminen lukiessa helpottuu. (Cook 2012, 

65.) Kuvaa ja tekstiä voidaan siis yhdistellä useammalla tavalla, ja erilaisia tekstejä voidaan ajatella 

joko erillisinä elementteinä, tai osana kuvaa. Tämä ajattelu läheneekin jo Opetussuunnitelman 

Perusteissa mainittua käsitystä kuvistakin tietynlaisena tekstinä. Analysoinnin kannalta on kuitenkin 

yhä mahdollista ja järkevääkin käsitellä kuvia ja kirjoitettua tekstiä erillisinä elementteinä. 

Kuvateksti ohjeistaa usein myös katsomaan kuvaa tietyllä tavalla, ohjaten katsojan katseen 

suuntautumista (Hatva 1993, 61; Yarbus 1967). Biologian oppikirjoissa on kuvatekstejä, joissa 

pyydetään esimerkiksi tunnistamaan jokin kuvassa näkyvä eliö (esim. Jortikka ym. 2012, 60), tai 

elinympäristö (esim. Leinonen ym. 2006, 11). Tällöin katsojaa ohjeistetaan huomioimaan kuvasta 

juuri tiettyjä asioita. Tällaisia kuvatekstissä esiintyviä kysymyksiä voidaan oppikirjojen tapauksessa 

pitää tarkoituksenmukaisena didaktisena keinona saada lukija esimerkiksi kertaamaan ja 

soveltamaan aiemmin opittua, tai ylipäänsä lukemaan leipätekstiä. Kuva toimivat siis pohjana, tai 

aineistona tällaisiin kysymyksin. Toisinaan kuvatekstit sisältävät kuvan selityksen, tai nimeämisen 

lisäksi myös kysymyksiä, joihin vastaamiseen kuva ei vaikuta tarjoavan mitään apua (esim. 

Leinonen ym. 2006, 42). Kenties tarkoitus on silti sama, opitun kertaaminen, tai lukemaan 

houkutteleminen, jolloin käytettäisiin hyödyksi edellisessä kappaleessa mainittuja, kuvan 

motivaationaalisia tehtäviä; kuva kiinnittää huomion, jolloin luetaan myös kuvateksti, joka kehottaa 

lukemaan kirjan muutakin tekstiä.  

Kuvatekstillä voi olla myös itsenäisempi rooli tiedon lisääjänä, esimerkiksi keskustelun tueksi 

(Darian 2001, 26), johon siis kuviakin käytetään. Osa biologian kirjojen kuvateksteistä sisältääkin 
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tietoa, jota itse leipätekstissä ei ole (esim. Jortikka ym. 2012, 44). Tämä seikka korostaa 

kuvatekstien, ja siis kuvien, tärkeyttä kiinteänä osana oppimateriaalia, joiden huomiotta jättäminen 

vähentää saadun informaation määrää. 

 

6 Aineiston keruu ja menetelmät  

 

Tutkimuskysymykseni ovat siis millaisia kuvia biologian metsäekosysteemiä käsittelevissä 

oppikirjoissa on, millaisia kuvia opettajat pitävät soveltuvimpina opetukseen, ja miten valintoja 

perustellaan. Kuva- aineistoni koostui kahden biologian oppikirjan, Otavan KB Metsät ja suot 

(Jortikka ym. 2012), sekä Sanoma pro: n Silmu Metsät (Hovilainen ym. 2014) kuvista. 

Ensimmäisessä osiossa sijoitin kuvat laatimiini kuvaluokkiin. Laskin kuvien lukumäärät, sekä eri 

luokkien suhteelliset osuudet molemmista kirjoista. Toisessa osassa valitsin kirjojen kuvista samoja 

luokkia edustavia kuvapareja sähköpostikyselyyn, johon vastasi joukko biologian opettajia. Kysely 

koostui kvantitatiivisesta, sekä kvalitatiivisestä osasta, joissa vastaajien tuli kertoa näkemyksensä 

kuvien laadusta pisteyttämällä kuvia, sekä avoimilla vastauksilla. 

 

6.1 Kuvien luokittelu 

 

Aineiston pohjalta laatimani kuvaluokat ovat: lajikuvat, representaatiot, kaaviokuvat, kartat, 

diagrammit, taulukot, otsikkokuvat, sekä sarjakuvat. Luokitteluni perustuu kuvien sisältöön, 

toteutukseen ja oletettuihin tehtäviin (ks. kpl 5). Lisäksi luokitteluun vaikutti mahdollinen 

kuvateksti (ks. kpl 5.2). Perustelen seuraavaksi omaa luokittelutapaani, ja vertaan sitä myös edellä 

mainittuihin tutkimuksiin, joista joissakin on myös tehty kuvien luokittelua. 

Aiemmissa oppikirjojen kuvia tarkastelevissa tutkimuksissa on usein tarkasteltu usean oppiaineen 

kirjoja samanaikaisesti, tai yleisesti ilman tapauskohtaisuutta. Tällöin on usein korostettu teknisiä 

seikkoja. Esimerkiksi Darianin (2001, 15) mukaan erilaiset kuvatyypit voidaan asettaa järjestykseen 

niiden esittävyyden mukaan, eli kuinka realistisia tai abstrakteja ne ovat. Hatva (2009) erottelee 

piirustukset ja valokuvat toisistaan. Hieman samoin toimivat Mikkilä ja Olkinuora (1995) 

erotellessaan väri- ja mustavalkokuvat, piirrokset, taidekuvat, kartat ja kaavakuvat, sekä diagrammit 

omiin luokkiinsa. Tarkastelemistani oppikirjoista (Otavan KB Metsät ja suot, sekä Sanoma Pro:n 

Silmu Metsät) löytyi kuvia, jotka olivat yksiselitteisesti esimerkiksi karttoja, tai diagrammeja, joten 
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nämä luokat kuuluvat myös omaan luokitteluuni. Kiinnittäessäni ensisijaisesti huomiota kuvien 

tehtäviin ja sisältöön, en kuitenkaan jaotellut kuvia esimerkiksi valokuviin ja piirroksiin, vaikka 

tällainen erottelu antaakin tietoa kuvien toteutuksesta. Kyseinen jaottelu olisi myös tehnyt tulosten 

tarkastelun kenties sekavammaksi. Lisäksi nykyiset tekniset mahdollisuudet muokata ja toteuttaa 

kuvia hämärtävät mielestäni piirroksen ja valokuvan eroa.  

On kuitenkin totta, että esimerkiksi lajikuvien osalta voi piirroksen ja valokuvan ero olla 

merkityksellinen (ks. kpl 5.2.). Toisaalta taas matemaattiset kuviot, sekä kartat ovat aina piirrettyjä, 

joten jaottelu valokuviin ja piirroksiin olisi omassa luokittelussani toteuttaa jonkinlaisena muiden 

kuvaluokkien jatkoluokitteluna. Tällaista useamman tason luokittelua ovat tehneet esimerkiksi 

Kautto ja Peltoniemi (2006) luokitellessaan fysiikan ja biologian oppikirjojen kuvia sekä tekniseen 

toteutukseen (kuvatyypit), että tehtävään perustuen. Heidän kuvatyyppinsä olivat piirrokset, 

diagrammit ja asteikot, valokuvat, taulukot, kartat, sekö matemaattiset kuviot (Kautto & Peltoniemi 

2006, 44- 47). Kuvien tehtäväluokiksi he taas määrittelivät koristavat, havainnollistavat, 

organisoivat, sekä tehtävän pohjana toimivat kuvat (Kautto & Peltoniemi 2006, 48- 50). He 

päätyivät luokittelemaan tarkastelemansa biologian ja matematiikan oppikirjakuvat samanlaisiin 

luokkiin, perustellen valintaa sillä, että molempien oppiaineiden kirjojen kuvien tyypit ja tehtävät 

eivät sinänsä eroa toisistaan (Kautto ja Peltoniemi 2006, 100), mikä ko. luokittelun valossa 

luultavasti pitääkin paikkansa. Hieman samanlaista jakoa, fysiikan oppikirjojen kohdalla käytti 

Kurki (2014), joka jaotteli kuvia myös esimerkiksi realismin suhteen. Omassa luokittelussani jako 

realismin suhteen tapahtuu muun luokittelun ohessa, esimerkiksi matemaattisen kuvioiden ollessa 

määritelmällisesti epärealistisempia kuin eliöitä esittävät lajikuvat. Muutoin on realismin taso 

nähdäkseni usein hyvin liukuva käsite; kysymys esimerkiksi siitä, onko piirroskuva aina valokuvaa 

epärealistisempi ei ole useinkaan selvä (esim. Petäjistö ym. 2015- 2016). Aihe sopii mielestäni 

paremmin kyselyyn vastanneiden opettajien pohdittavaksi, ja vastauksissa realismia käsiteltiinkin 

enimmäkseen laajempana luonnon vastaavuutena (ks. kpl 7.4). 

Varsinkin diagrammien ja taulukoiden osalta on kuvien asettaminen luokkiinsa, sekä niiden 

tehtävien määrittäminen melko suorasukaista. Muunlaisten kuvien osalta tehtäväkohtainen 

luokittelu on kuitenkin vaikeampaa. Kuten esimerkiksi Kautto ja Peltoniemi (2006, 48), sekä Kurki 

(2014, 43) toteavat, voidaan yhdellä kuvalla nähdä olevan useita tehtäviä. He luokittelivatkin kuvat 

niiden ensisijaisen tehtävän mukaan. Myös omassa aineistossani oli kuvien tehtävien pohtiminen 

ainakin joissain tapauksissa monitulkintaista, sekä täten väistämättä jonkin verran subjektiivista. 

Kuvan kaikkien mahdollisten tehtävien erotteleminen voi siis olla paitsi varsin vaikeaa, kenties 

tarpeetontakin. Esimerkiksi valokuva eläimestä biologian kirjassa voi esitellä sen tuntomerkit, mutta 



 

15 

 

kuvata myös yhtä lailla sen elinympäristöä, käyttäytymistä, tai toimia esimerkkinä jostain 

laajemmasta käsitteestä, sekä herättää katsojan mielenkiintoa. Kuvien moninaiset tehtävät voidaan 

nähdä varsin hyvin positiivisena ominaisuutena, johon kuvittaja, tai kirjantekijä on voinut 

pyrkiäkin. Pyrinkin luokittelussani siihen, että kuvaluokat eivät määrittelisi kuville tiettyjä tehtäviä 

liian yksioikoisesti. En siis jaotellut kuvia esimerkiksi ”koristekuviin”, erotuksena varsinaisesti 

”opetuksellisista” kuvista, vaikka tällaista jaottelua on käytetty paljonkin (esim. Kautto & 

Peltoniemi 2006, Kurki 2014, Pozzer & Roth 2003). Olen edellä (ks. kpl 5.1) perustellut tämän 

jaottelun mahdollista kuvien tuomitsemista huonoksi, tai epärelevantiksi opetuksellisia tehtäviä 

etsittäessä. Toisekseen ajattelin opettajien voivan kommentoida tätä näkökulmaa vastauksissaan. 

Syy mainittuun koristekuva- tulkintaan on usein siis kuvan ja kirjan tekstin kohtaamattomuus (ks. 

kpl 5.1). Tulkinnallisuudelta ei tässäkään tapauksessa voida aina välttyä. Huomioin omassa 

luokittelussani kuvatekstin, joka kertoo nähdäkseni usein varsin selkeästi, mistä kuvassa on 

kysymys, sitoen kuvaa kirjan, tai kappaleen aiheeseen. Myös toteuttamani sähköpostikysely sisälsi 

vain kuvia kuvateksteineen; muun tekstin lisääminen olisikin ollut teknisesti vaikeaa. Tällöin 

kyselyn rakennettakin olisi täytynyt kokonaisuudessaan muuttaa toisenlaiseksi.  

Oma luokitteluni poikkeaa siis jonkin verran edellä esitellyistä. Luokittelukriteereissäni yhdistyvät 

kuvien toteutus, tietosisältö, sekä aine-, ja aihekohtaisuus. Esimerkiksi lajintunnistus on tyypillinen 

osa biologian oppisisältönä, vaatien käytännössä välttämättä kuvitusta. Edellä mainittuja 

luokittelutapoja soveltaen voisi näille kuville määritellä yleisluontoisempia luokkia kuten 

”havainnollistavat kuvat”, tai ”valokuvat”. Tällöin osa kuvista tulisi joko luokiteltua eri luokkiin, tai 

samaan luokkaan kuvien kanssa, joiden varsinainen tehtävä on eri. Keskeinen oppiainekohtainen 

tehtävä, lajin tuntomerkkien esittely, jäisi siis huomioimatta. Tällä olisi edelleen vaikutusta kuvien 

arviointiin: sama kuva linnusta fysiikan ja biologian oppikirjassa (ks. kpl 5.1) voisi siis olla 

esimerkiksi hyvä ”valokuva” molemmissa, niin ikään hyvä ”havainnollistava kuva” ensimmäisessä, 

mutta huono ”lajikuva” jälkimmäisessä yhteydessä. 

 

6.1.1 Kuvaluokat 

 

Seuraavassa esittelen laatimani kuvaluokat. Otin luokitteluun mukaan molemmista kirjoista vain 

metsä- aiheisten kappaleiden kuvat. 
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Lajikuvat. Tähän luokkaan kuuluvat kaikki kuvat, jotka esittävät jotain eliölajia, ja joiden 

ensisijaisena tehtävänä vaikuttaa olevan lajin tuntomerkkien opettaminen, tai muutoin tietyn lajin 

esittely. Molemmista kirjoista löytyi sivuja, joihin oli koottu piirroskuvia kasvi-, tai eläinlajeista. 

Kuvat oli otsikoitu ryhmittäin, esimerkiksi ”varpuslintuja”, tai ”tiaiset”. Lajikuvaksi luokittelin 

myös leipätekstin lomassa, tai muualla esiintyvät valokuvat lajeista, joiden kuvateksti kertoo lajin 

nimen, tai esimerkiksi jotain lajin tuntomerkeistä niin, että kuvan voidaan ajatella palvelevan 

lajintunnistusta. Kuvateksti on siis tärkeässä osassa eroteltaessa näitä kuvia representaatioista, eli 

niin sanotuista kuvituskuvista.  

Lajikuvassa esitellään useimmiten eliö lajin tarkkuudella. Kaikki kuvat, joissa esiintyy eliölaji, eivät 

siis tulleet luokitelluiksi lajikuviksi. Joissain tapauksissa kuvan lajia ei ollut nimetty kuvatekstissä 

lajilleen, vaan eliö toimii esimerkkinä laajemmasta ryhmästä. Lajin tunnistaminen pelkästään kuvan 

perusteella ei tällöin onnistu. Hieman epäselvempiä tapauksia ovat esimerkiksi eri sieniryhmiä 

esittelevät kuvat, joissa on rinnakkain kuvattu erilaisia sieniryhmiä yleispiirteisin kuvin. Vaikka 

yksittäisiä lajeja ei eritelläkään, on tällaisen kuvan tarkoitus selvästi havainnollistaa sieniryhmien 

eroja toisistaan, joka on pohja myös tarkemmalle tunnistamiselle. Luokittelin tällaiset kuvat siis 

tarkoituksensa perusteella myös lajikuvat- luokkaan. Samalla logiikalla tulivat lajikuviksi 

määritellyiksi myös jotkut selkärangattomia esittävät kuvat, jotka esiintyivät oppikirjassa ryhmänä, 

ja joista kaikki tai osa oli nimetty vain ylimalkaisesti. 

Molemmista kirjoista löytyi sivuja, jotka sisälsivät ainoastaan eri tavoin ryhmiteltyjä lajikuvia 

(esim. Hovilainen ym. 2014, 56-59).  Myös muissa yhteyksissä on kuvia, joilla on yksi kuvateksti, 

mutta joka sisältää usean lajikuvan. Usein tällaisissa kuvissa eliölajit on esimerkiksi numeroitu ja 

nimetty erikseen. Laskin jokaisen yksittäistä lajia kuvaavan kuvan omaksi kuvakseen. 
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Kuva 1. Lajikuvia kirjasta KB Metsät ja suot. 

 

Kuva2. Lajikuva kirjasta Silmu Metsät 

 

Representaatiot. Taiteen Sanakirja määrittelee representaatio- käsitettä seuraavasti: ”Kuvaaminen, 

esittäminen. Kuvan tutkimuksen terminä representaatio korostaa toisaalta kuvatun kohteen ja itse 

kuvauksen eroa (esim. maisemasta tehty maalaus on maiseman representaatio), toisaalta katsojan 

osuutta kuvan hahmottamisessa” (Konttinen & Laajoki 2000, 371). 

Tähän luokkaan kuuluvat kuvat, jotka pyrkivät kuvaamaan esimerkiksi jotakin elinympäristöä, 

maisemaa, esinettä, asiaa, erilaisia eliöitä, ja niiden toimintaa, olematta selkeästi esimerkiksi 

lajikuvia, tai kaavakuvia (ks. edellä). Molemmista kirjoista löytyy esimerkiksi esityksiä eri 

metsätyypeistä, jotka tulkitsin representaatioiksi. Ne ovat joko valokuvia, tai piirroksia joilla 
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pyritään esittämään miltä mikin metsätyyppi tyypillisesti näyttää. Myös erilaiset tilannekuvat 

esimerkiksi ihmisistä retkeilemässä, tai suorittamassa oppikirjassa mainittua tehtävää, kuten myös 

havainnollistavat kuvat tehtävissä tarvittavista työvälineistä ovat useimmiten luokiteltavissa 

representaatioiksi. 

Tärkeänä ohjaajana representaatioidenkin osalta on kuvien kuvateksti. Esimerkiksi KB- kirjan kuva 

67A on valokuva juoksevasta hirvestä, sekä metsästyskoirasta. Kuvateksti kuuluu ”Mikä syksyinen 

tapahtuma on menossa?” Kuvalla pyritään siis kuvaamaan metsästystapahtumaa, eikä esimerkiksi 

hirveä ole nimetty lajilleen. Representaatioita voisi kutsua myös ”kuvituskuviksi”. Tämä termin 

voisi kuitenkin tulkita hämmentävästi viittaavan yleisesti kaikkiin oppikirjojen kuviin. Se voi myös 

tuoda mieleen oppikirjoista puhuttaessa hieman vähättelevän ”koristekuva”- ajatuksen. Kuitenkin, 

jo ”pelkkä” tekstissä esiintyvän asian suoraviivainen esittäminen kuvan avulla voidaan sinälläänkin 

nähdä varsin pätevänä kuvan tehtävänä (Hatva 1987, 18). 

Suurimpana vaikeutena representaatioiden luokittelussa, oli joidenkin kuvien erottaminen joko 

lajikuviksi, representaatioiksi, tai kaavakuviksi. Molemmista kirjoista löytyi siis sivuja, joihin oli 

koottu piirroskuvia eliölajeista ryhmittäin lajiteltuina. Nämä olivat selkeimmin lajikuvia, mutta 

mielestäni kuitenkin vain näiden kuvien luokittelu lajikuviksi olisi ollut liian yksisilmäistä. 

Oppikirja on kuitenkin kokonaisuus, joten oppilas törmää kirjaa silmäillessään useaan kertaan 

kuviin samoista eliölajeista eri sivuilla ja yhteyksissä. Jos kuvatekstissä lajia ei ole nimetty, on 

virheellisen tunnistamisen mahdollisuus suuri, eikä lukijaa tällöin muutoinkaan ohjata pohtimaan 

nimenomaan kuvan eliön lajimääritystä. Nämä kuvat ovat usein myös hieman epäselviä 

lajituntomerkkien suhteen. Toki hirveä esittävä kuva sattuu olemaan tarpeeksi selkeä, jotta siitä 

nähdään hirven tuntomerkkejä, mutta lajintunnistukseen tarvittaisiin kuvatekstin lisäksi ainakin lajin 

nimi. 

Rajatapauksia olivat myös kuvat, joissa oli kuvattu laajempi eliöryhmä. Luin nämäkin kuvat 

kuuluvaksi representaatioiksi, jos eliötä ei ollut nimetty lajilleen, ja jos kuva on yksittäinen esitys 

eliöryhmästä, eikä sitä esimerkiksi vertailla muihin ryhmiin tunnistamistarkoituksessa. Tämän 

lisäksi kuvateksti voi viitata tuntomerkkien ja tunnistamisen sijasta esimerkiksi eliön elintapoihin 

(kuva 4). 
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Kuva3. Representaatio kirjasta KB Metsät ja suot. 

 

  

Kuva 4. Representaatio kirjasta Silmu Metsät. 

Kaaviokuviksi laskin kuvat, joissa jotain tapahtumaa, käsitettä tai rakennetta kuvataan 

kaavamaisesti. Kaaviokuvat ovat piirroksia ja usein yksinkertaistuksia, joissa käytetään esimerkiksi 

erilaisia nuolia kuvaamaan tapahtumaa, seuraussuhdetta tai kulkeutumissuuntaa. Kuvatekstin lisäksi 

kuvissa itsessään on myös tekstiä, jolla nimetään kuvasta asioita. Kaaviokuvia ovat esimerkiksi 

molemmista kirjoista löytyvät kuvat ravintoverkosta, jotka sisältävät esimerkinomaisesti erilaisia 

eliöitä, joiden välillä kulkee nuolia osoittaen ravintosuhteita. Toinen, yleinen biologian kirjoista 
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löytyvä kaavio on kuvaus kasvin lisääntymisestä ja pölytyksestä, jossa on kuvattu kukan rakenne 

kaavamaisesti ja nuolilla esitetty siitepölyn kulkeutuminen. 

Jotkin kaaviokuvat sisältävät paljon realistisia, esittäviä piirteitä. Tällöin niiden erottaminen 

representaatioista oli toisinaan hankalaa. Luin kaavakuviksi kaikki kuvat, joissa pelkän kohteen 

esittämisen lisäksi on apukuvioita, kuten nuolia, tai joissa kuvaan on nimetty esimerkiksi eri osia. 

Tällöin kuva pyrkii, toisin kuin representaatio, pelkän kohteen esittämisen sijaan tuomaan esille 

kohteen toiminnasta tai rakenteesta erilleen luokiteltuja osia. Täten esimerkiksi valokuva metsästä 

(representaatio) muuttuu kaavakuvaksi, jos kuvaan lisätään apukuvioita sekä tekstiä osoittamaan 

esimerkiksi metsän kerroksia, tai muuta ihmisen kaavamaisesti luokittelemaa ja esittämää 

informaatiota 

 

                                         

Kuva 5. Kaaviokuva kirjasta Silmu Metsät. 
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Kuva 6. Kaaviokuva kirjasta KB Metsät ja suot. 

Kartat. Molemmista kirjoista löytyi myös jonkin verran karttoja, joissa oli kuvattu esimerkiksi 

metsävyöhykkeiden sijoittumista, tai eliölajien levinneisyyttä. Jokainen erillinen kartta luettiin 

omaksi kuvakseen, vaikka ne saattoivat esiintyä ryppäinä, tai osittain päällekkäin (kuva 7). 

Karttojen yhteydessä esiintyvät muut kuvat esimerkiksi metsävyöhykkeistä, tai eliölajeista luin 

omiksi kuvikseen, mikäli ne täyttivät jonkin muun kuvatyypin kriteerit (kuva 8). 
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Kuva 7. Karttoja kirjasta KB Metsät ja suot. 

 

Kuva 8. Kartta, johon yhdistetty representaatio- luokan kuvia kirjasta Silmu Metsät. 

Diagrammit ovat kuvioita, joilla viestitään numeerista aineistoa kuvallisessa muodossa. 

Tarkoituksena on selkeyttää muutoin hankalasti tulkittavien numerotietojen tulkintaa. (Hiidenmaa 

2016, 276.) Esimerkiksi peto-, ja saaliseläimen vuosittaista poikastuoton vaihtelua, ja niiden 

suhdetta toisiinsa kuvaavat diagrammit ovat tyypillisiä biologian oppikirjoissa. Tarkastelemistani 

oppikirjoista löytyi viivadiagrammeja (kuva 9.), sekä pylväs-, ja ympyrädiagrammeja (kuva 10). 

Vaikka diagrammit ovatkin kaavamaisia esityksiä, erotin ne kaaviokuvista, joilla taas on biologian 

oppikirjoissa merkittävä osa kuvattaessa esimerkiksi erilaisia kiertokulkuja ja rakenteita. 

Diagrammien yhteydessä olleet muut kuvat luettiin omiksi kuvikseen, mikäli jonkin kuvatyypin 

kriteerit täyttyivät. 
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Kuva 9. Diagrammi kirjasta KB Metsät ja suot. 

   

Kuva 10.  Diagrammeja kirjasta Silmu Metsät. 

 

Taulukot. Laskin kuviksi myös kirjoissa esiintyvät erilaiset taulukot. Numeerista aineistoa 

esitettäessä on taulukko diagrammia edeltävä tiedon esittämisen muoto; taulukon pohjalta voidaan 

laatia diagrammi (Hellemaa 2016, 276). Biologian oppikirjoissa on kuitenkin myös taulukoita, joilla 

ei esitetä numeerista aineistoa, vaan vertaillaan esimerkiksi eri eliöryhmiä (kuva 11). Tällöin teksti 

on järjestetty ja kehystetty taulukkomaisesti, mikä helpottaa lukemista ja vertailua. Oppikirjojen 

taulukoissa on usein myös käytetty jonkin verran värejä. Taulukoidenkin yhteydessä esiintyy 

oppikirjoissa usein myös esimerkiksi lajikuvia. 



 

24 

 

 

 Kuva 11. Taulukko kirjasta Silmu Metsät. 

 

Otsikkokuvat. Erityisesti KB- kirjassa on suuri, noin puolen sivun kokoinen valokuva jokaisen 

kappaleen otsikon yläpuolella. Nämä kuvat ovat kuvatekstittömiä ja ne kuvaavat jollain tavalla 

kappaleen sisältöä, mutta yhteys kappaleeseen ei välttämättä ole aina täysin yksiselitteinen, 

ainakaan ennen kappaleen lukemista. Esimerkiksi KB- kirjan kappaleen 5 ”Sammalet ovat 

pohjakerroksen valtiaita” otsikon yläpuolella on kuva sammaleisesta metsänpohjasta. Yhteys 

kappaleen otsikkoon on ilmeinen. Kuitenkin esimerkiksi kappaleen 15 ”Lintujen muutto on 

pohjolan luonnon kiehtovimpia tapahtumia” otsikkokuvassa seisoo kurkiparvi pellolla. Kurki ei ole 

esiintynyt kirjan lajikuvissa ennemmin, joten lukija ei välttämättä tunnista lintua ennen 

kappaleeseen tutustumista. Kuvan linnut eivät myöskään lennä, siis vaikuta olevan muuttamassa. 

Silmu- kirjassa esiintyy otsikkokuvia jokaisen pienemmän kappaleen (esimerkiksi siis kappale 6.2) 

alussa. Niiden luonne on samanlainen kuin KB- kirjassa, eli ne liittyvät jollain tavalla kappaleen 

sisältöön, mutta ovat kuvatekstittömiä. Näille kuville on muita kuvia vaikeampi myös löytää sen 

kummempaa opetuksellista tarkoitusta kuin kirjan elävöittäminen, tai aiheeseen virittäytyminen. 

Silmu- kirjan suurempien aihekokonaisuuksien alussa (esimerkiksi siis kappale 6) esiintyy hyvin 

suuria, koko aukeaman kokoisia kuvia, joita en lukenut otsikkokuviksi. Näitä kuvia kutsutaan kirjan 

tehtäväosioissa ”alkukuviksi”, ja niihin viitataan kirjan tehtävissä useaan otteeseen. Nämä kuvat 

ovat niin suuria ja monimuotoisia, että katsoin niiden olevan kokonaisuuksia, jotka koostuvat 

useammasta erillisestä kuvasta. Paitsi, että tämä katsontatapa on johdonmukainen luokittelutapani 

kanssa, tukee sitä myös näiden kuvien rakenne: niiden eri osia on numeroitu erikseen, ja näihin, 

yleensä lajikuviin, myös viitataan kirjan tehtävissä erikseen. Ne toimivat siis selkeästi myös suoraan 

kirjan tehtävien pohjana, toisin kuin otsikkokuvat. Näiden ”alkukuvien” suuri koko tuotti teknisen 

rajoitteen niiden skannaamiselle, minkä vuoksi niistä ei ole esimerkkiä tässä, tai 

sähköpostikyselyssä. Tosin ko. kuvien käytölle ei kyselyssä olisi sen rakenteesta johtuen ollut 

syytäkään. 
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Kuva 12. Otsikkokuva kirjasta KB Metsät ja suot. 

 

 

Kuva 13. Otsikkokuva kirjasta Silmu Metsät. 

 

Sarjakuvat. Tarkasteltavista kirjoista vain Silmussa esiintyy sarjakuvia, tai sarjakuvamaista 

piirustusta. Yhdessä kirjan kolmesta sarjakuvasta on kuvateksti. Kyseiset sarjakuvat pyrkivät 

kuvaamaan jotain käsitettä tai ajatusta humoristisesti joko yhdellä tai useammalla 

sarjakuvaruudulla. Sarjakuvissa esiintyvät eläimet on kuvattu antropomorfisiksi, eli ihmisen tavoin 

käyttäytyviksi. 
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Kuva 14. Sarjakuva kirjasta Silmu Metsät. 

 

6.2 Kuvien laskeminen 

 

Useissa tapauksissa erilaisia kuvia oli aseteltu hyvin lähekkäin, tai osittain päällekkäin. Vaikka 

yleensä yksi kuvateksti viittaa yhteen kuvaan kirjassa, joissain tapauksissa erotin suuremmasta 

kokonaisuudesta useita kuvia omiksi kuvikseen. Toimin näin siksi, että useat kuvat koostuvat 

selvästi eri luokkaan kuuluvista elementeistä, jotka on asetettu päällekkäin tai vierekkäin, ja jotka 

toimisivat kuvina yksinäänkin. Myös vierekkäin saman kuvatekstin alla esiintyvät, samaan 

luokkaan kuuluvat kuvat laskin useammaksi kuvaksi. Esimerkiksi KB- kirjan kuvassa 5A (kuva 7.) 

esitetään metsävyöhykkeiden levinneisyyttä sekä Euroopan, että Suomen kartalla. Katsoin tässä siis 

olevan kaksi "kartta"- luokan kuvaa. Kuvat täydentävät toisiaan, mutta ovat selvästi ymmärrettäviä 

erikseenkin. Kuvat käsittelevät samaa aihetta, mutta kumpikin kartta antaa eri mittakaavan 

informaatiota. Myös taulukoita ja diagrammeja on usein elävöitetty eläinten kuvilla. Esimerkiksi 

biologian oppikirjoissa yleinen myyrä-, ja petoeläinkannan vaihtelua kuvaava viivadiagrammi 

sisältää usein kyseisten lajien piirros-, tai valokuvat. Tällaiset kuvat ovat tosin yleensä käytännön 

syistä varsin pieniä, ja usein yksinkertaistettuja. Laskentatapani lisää siis kuvien lukumäärää, 

verrattuna esimerkiksi Kauton ja Peltoniemen (2006, 48) luokittelutapaan, jossa yhden kuvatekstin 

katsottiin viittaavan aina yhteen kuvaan. Biologian kirjojen tapauksessa varsinkin lajikuvia jäisi 

näin suuri määrä laskematta. 

Katsoin edellä kuvatun menettelyn olevan looginen laskettaessa kuvien lukumäärää ja osuuksia. 

Opettajille lähetetyssä kyselyssä skannatut kuvat ovat suoraan oppikirjan sivuilta, eli ne sisältävät 

joskus laskennallisesti useamman kuvan. Esimerkkinä tällaisesta on lajikuvasivulta poimimani 
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tiaisten kuvat, joita näkyy skannatussa kuvassa useita (kuva 1.) Laskin kuitenkin kunkin linnun 

kuvan siis omaksi kuvakseen, koska määritelmäni mukaan yksi lajikuva kuvaa aina yhtä eliölajia.  

Joissain tapauksissa esimerkiksi saman eliölajin kuva esiintyy kirjassa useaan kertaan: sama 

pikkulintu voi löytyä esimerkiksi otsikkokuvasta, kappaleen tekstin yhteydestä, varsinaisilta 

lajikuvasivuilta, sekä myös kaaviokuvan osana. Joissain tapauksissa täysin samaa kuvaa on käytetty 

kahdesti, mutta usein eri yhteyksissä esiintyvät kuvat on toteutettu eri tavoin; lajikuvasivuilla eliöt 

ovat molemmissa tarkastelemissani kirjoissa piirroksia, kun taas leipätekstin seassa olevat kuvat 

ovat usein valokuvia. Esimerkiksi peippo esiintyy KB Metsät ja suot- kirjassa yhteensä seitsemässä, 

ja metsämyyrä laskentatavasta riippuen 11-13:ssa eri kuvassa (kaikissa kuvissa lajia ei ole nimetty, 

mutta on tunnistettavissa). Jos laji on yhtä lailla nimetty ja kuva on sama, tai vastaava kuin 

”lajikuvasivulla” voi kuva toimia nähdäkseni myös täysin samalla tavalla toisessakin yhteydessä, 

jolloin on loogista, että se lasketaan mukaan lajikuvaksi. Tämä laskutapa antaa realistisemman 

kuvan varsinkin lajikuvien runsaasta esiintymisestä kirjoissa. Kuitenkin, jos sama kuva eliölajista 

esiintyy osana toista kuvaa siten, ettei lajia ole nimetty, olen jättänyt kuvan laskematta, ja katsonut 

sen vain osaksi suurempaa kuvaa. Tämä siksi, että kyseisessä tapauksessa lajikuvan kriteerit eivät 

täyty. 

Edellinen voitaisiin nähdä aiemmissakin oppikirjojen tarkasteluissa mainittuna kirjan 

”täyttämisenä”, tai turhana koristeluna. Ilmiölle voi kuitenkin olla sekä käytännön sanelemia, että 

myös opetuksellisia syitä; kun pyritään kuvaamaan erilaisia elinympäristöjä, tai ravintoverkon 

toimintaa, kuviin on järkevää sisällyttää juuri tyypillisimpiä esimerkkilajeja. Se, että metsän 

yleisimmät lajit esiintyvät useassa yhteydessä antaa luultavasti myös totuudenmukaisemman kuvan 

niiden moninaisista merkityksistä metsän ekosysteemissä. 

Luokittelutapani johti myös toisaalta siihen, että lajikuvat tulivat kenties korostetustikin esiin 

kirjasta. Nimenomaan eliölajien kuvat ovat biologian kirjoissa kuitenkin usein numeroitu, tai 

muutoin nimetty erikseen suuremmista kuvista. Lajeja usein pyydettiin myös tunnistamaan. 

Hankalimpia kuvia tällä tavoin luokiteltaviksi olivat Silmu- kirjan kappaleiden alussa esiintyvät, 

hyvin suurikikoiset kuvat, jotka sisälsivät paljon informaatiota. Kuvat olivat selviä representaatioita 

esimerkiksi metsästä, mutta kuvissa esiintyi tunnistettavia eliölajeja, jotka oli numeroitu. Kappaleen 

lopun tehtäväosiossa pyydettiin tarkastelemaan ”alkukuvaa”, ja useimmiten tunnistamaan 

numeroituja lajeja. Katsoin nämä numeroidut lajit siis erilleen lajikuviksi. Vaikeuksia tuotti myös 

se, että kyseisen kirjan kaikkien kappaleiden saman teemaisissa kuvissa numeroituina ei kuitenkaan 

ollut pelkästään lajeja, vaan esimerkiksi metsänhoidon vaiheita, kuvan itsessään esittäessä 
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metsämaisemaa. Toisinaan kuvasta löytyi paljon enemmän numeroituja kohtia kuin mihin 

tehtävissä viitattiin, niin että oli hieman tulkinnanvaraista, viitattiinko numerolla tiettyyn lajiin, 

elinympäristöön, käyttäytymiseen, vai näihin kaikkiin. 

Käytin samanlaista harkintaa kaikkien kuvien osalta. Tuloksena on siis, että kirjasta laskettujen 

kuvien lukumäärä on paljonkin suurempi kuin esimerkiksi kuvatekstien määrä, tai yksittäisten 

kuvien näennäinen määrä. Katsoin, että kuvien karkeampi luokittelu olisi yleistänyt kirjan 

kuvamassaa liikaa, eikä antaisi totuudenmukaista kuvaa siitä, miltä kirja katsojalle näyttää. 

Toisaalta taas vielä tarkempi erottelu, jossa joka kuvan elementti olisi laskettu erikseen aina kun 

mahdollista, olisi taas johtanut nähdäkseni myös epätotuudenmukaiseen kuvaan kirjan kuvituksesta, 

sillä suurin osa kuvista koostuu useammasta elementistä, joita on yleensä syytä tarkastella yhdessä 

määriteltäessä kuvan luonnetta. 

Vaihtoehtona olisi ollut myös keksiä lisää kuvaluokkia, esimerkiksi erilaisia kuvayhdistelmiä 

varten. Täten vaikkapa kaavakuvat, diagrammit, kartat tai taulukot, jotka sisältävät tunnistettavia, 

nimettyjä kuvia eliölajeista olisivat voineet tulla luokitelluiksi omiksi kuvaluokikseen. Tämä olisi 

kuitenkin paitsi kenties monimutkaistanut ja vaikeuttanut kuvien luokittelua entisestään, myös 

saanut aikaan huomattavan suuren määrän kuvaluokkia. Tätä ilmaiseva kuvaaja olisi ollut liian 

sekava, eikä siitä tulisi ilmi tarpeeksi selkeästi tietynlaisten kuvien osuus kirjoissa. Kuvien suuri 

määrä, sekä monimuotoisuus olisi aiheuttanut sen, että lähes jokainen kuva olisi täytynyt kuvailla 

erikseen, jos olisin pyrkinyt tarkemmin tuomaan esille yksittäisten kuvien ominaisuuksia ja 

eroavaisuuksia. Yksittäisten kuvien laadullista luonnetta olen tarkastellut tutkimuksen seuraavassa 

osassa, jossa opettajat arvioivat kyseisien oppikirjojen kuvia. 

 

6.3 Sähköpostikysely opettajille 

 

Laadin biologian opettajille sähköpostikyselyn kyselynetti.com- sivustolle (liite 1). Lähetin linkin 

kyselyyn Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) sähköpostilistalle. Vastauksia tuli 

yhteensä 37. 

Kysely koostui taustakysymyksistä, sekä aineistonani olleiden oppikirjojen kuvista, joita vastaajien 

tuli arvioida. Taustakysymyksissä tiedusteltiin vastaajien opetuskokemusta vuosina, sekä heidän 

käytössään olevia oppikirjoja. Vastaajien tuli valita pareina esiintyvistä kuvista mielestään parhaiten 

opetukseen soveltuva vaihtoehto. Valitsin tekemäni kuvien luokittelun pohjalta molemmista 
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oppikirjoista samoihin luokkiin kuuluvia kuvia, jotka skannasin ja esitin kyselyssä pareina. Pyrin 

pitämään kyselyn järkevän mittaisena, joten valitsin mukaan kuvia neljästä biologian oppikirjoissa 

tärkeimpänä, sekä eniten mielenkiintoa herättävänä pitämästäni kuvaluokasta: kartat, kaaviokuvat, 

lajikuvat, sekä representaatiot. Yhtenä tärkeyden ilmaisijana pidin kuvaluokan edustavuutta 

biologian oppikirjoissa; selkeästi suurin osa aineistoni kuvista kuuluu lajikuviin ja 

representaatioihin (ks. kpl. 7.1), mikä on silmiinpistävää kuvia laskemattakin. Lisäksi kaikille 

neljälle kuvaluokalle on löydettävissä selkeämpiä opetuksellisia tehtäviä kuin esimerkiksi 

sarjakuville, tai otsikkokuville (ks. kpl. 6.1.1).  Osittain kuvien valintaan vaikutti myös tekninen 

rajoite: kyselyyn liitettävillä kuvilla oli määrätty enimmäiskoko, joten esimerkiksi kehittämäni 

opetuskuvien luokittelun mukaisia otsikkokuvia en voinut liittää mukaan kyselyyn. Skannasin 

kuviin mukaan myös kuvatekstin, mikäli kuvalla sellainen oli.  

Vastaajien tuli pisteyttää kukin kuva viiden eri ominaisuuden mukaan asteikolla 1-5 niin, että 

asteikon eri päihin sijoittuivat kunkin kysytyn ominaisuuden vastakohdat seuraavasti: 

                  1                      2                       3                     4                        5 

epäselvä                                                                                         selkeä  

epätarkoituksenmukainen                                                             tarkoituksenmukainen  

ei- mielenkiintoinen                                                                     mielenkiintoinen  

yksitulkintainen                                                                           monitulkintainen  

epäesteettinen                                                                              esteettinen.  

Pyrin valitsemaan pisteytettävät ominaisuudet siten, että ne kertoisivat yksinkertaisilla ilmaisuilla 

jotain opetuskuvan yleisestä käyttökelpoisuudesta ja laadusta (ks. kpl 5.1). Tarkoituksena oli 

vertailla vastauksia samaan luokkaan lajiteltujen kuvien välillä ja näin saada selville, eroavatko 

kuvat vastaajien mielestä merkitsevästi toisistaan kyseisten ominaisuuksien suhteen. Toinen 

päämäärä pisteytykselle oli toimia pohjana seuraavana esitettävälle avoimelle kysymykselle, jossa 

vastaajien tuli perustella valintaansa tarkemmin jokaisen kuvan kohdalla.  

Pisteytettävistä ominaisuuksista koostettiin kullekin kuvalle yksi summamuuttuja, jota voidaan 

pitää jatkuvana, ja lähes normaalijakautuneena muuttujana. Täten mahdollistui kahden riippuvan 

otoksen t- testi, ja voitiin selvittää, oliko kuvaparien arvioinneissa merkitsevää eroa. 

Summamuuttujan oli siis määrä kuvata numeerisessa muodossa sitä, kuinka laadukkaaksi vastaajat 

arvioivat kunkin kuvan, perustuen yleispäteviin vaatimuksiin, joita oppikirjakuville asetetaan. 

Tilastolliset analyysit suoritettiin R- ohjelmalla. Summamuuttujaa muodostettaessa yksi- ja 
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monitulkintaisuus- ominaisuuden laskettiin lisäävän kuvan pisteitä käänteisesti ko. asteikkoon 

nähden, eli mitä yksiselitteisempi kuva on, sen enemmän pisteitä se sai. 

Tällaisen yleisen ja numeerisen arvioinnin lisäksi vastaajilta kysyttiin myös avoimena 

kysymyksenä, kumpi kustakin kuvaparista olisi heidän mielestään opetuksellisesti pätevämpi, ja 

miksi. Vastauksista haettiin siis erilaisten biologian metsäekosysteemiaiheisten opetuskuvien 

ominaisuuksia, jotka tekevät niistä opettajien mielestä soveltuvia opetukseen, sekä sitä, miten 

vastaajien opettajuus kenties ilmenee heidän perusteluissaan. 

Kuvien sijoittamisen tarkoituksena kuvaluokkiensa mukaisiksi pareiksi oli helpottaa arviointia; olisi 

siis helpompi sanoa, mikä tekee esimerkiksi kartasta opetuksellisesti hyvän, jos vertailukohtana on 

nimenomaan toinen kartta. Esittämällä samankaltaisia kuvia pareina ilmenee vastauksista, mitkä 

ominaisuudet tekevät esimerkiksi lajikuvasta pätevän juuri omassa tarkoituksessaan, sen sijaan, että 

todettaisiin vain ympäripyöreästi kuvan olevan ”hyvä opetuskuva”.  

Avointen kysymysten analysointimenetelmänä oli sisällönanalyysi, jonka avulla pyritään 

pelkistämällä ja tiivistämällä vastausten sisältöä saattamaan aineisto tiiviiseen ja ymmärrettävään 

muotoon johtopäätösten tekemistä varten (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Luin ensin kaikki 

vastaukset läpi useaan kertaan saadakseni niistä yleiskuvan. Sisällönanalyysiin liittyvä aineiston 

kategorisointi on suurelta osin riippuvainen kyseessä olevan aineiston sisällöstä, eikä 

sisällönanalyysiin siten ole kaavaa, joka sopisi sellaisenaan jokaiseen tutkimukseen. Aineiston 

lukeminen useaan kertaan luo siten pohjan myöhemmälle analyysille (Polit & Beck 2004, 573). 

Vastauksiin tutustumisen jälkeen poimin niistä samaa asiaa tarkoittavat ilmaukset, jotka tiivistin 

pelkistetyiksi ilmauksiksi. Analyysiyksikkönä toimivat lauseet ja virkkeet. Esimerkiksi vastaukset 

”kuva1. Siinä on enemmän tietoa”, sekä ” Kuva 1. antaa paljon enemmän informaatiota, 

monipuolista. Napapiirin olemassaolo kuvassa lisää sen infoarvoa.” voidaan tulkita tarkoittavan 

samaa asiaa, eli kuvan 1. hyvä ominaisuus on sen tietosisältö. Etsiessäni vastauksista soveltuvan 

kuvan ominaisuuksia, otin huomioon sen, että usein vastaajat mainitsivat myös negatiivisia 

ominaisuuksia, jotka vähentävät kuvien soveltuvuutta opetuskäyttöön. Vastaukset oli usein 

muotoiltu siten, että kuvaparin molempien kuvien sekä positiivisia, että negatiivisia ominaisuuksia 

kuvailtiin nimenomaan toistensa vastakohtina. Tulkitsin negatiiviset vastaukset halutuiksi 

ominaisuuksiksi negaation kautta ilmaistuina. Niin muodoin esimerkiksi ilmaisu ”Kuvassa 1 on 

lisäksi aivan turhaa tietoa mukana” voidaan tulkita yhdessä edellisten esimerkkivastausten kanssa 

pelkistyvän ilmaisuksi, jossa soveltuvan kuvan ominaisuus on, että se ”sisältää sopivasti 

informaatiota”.  
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Joissain tapauksissa en voinut olla varma, mitä vastaaja jollain ilmauksellaan tarkoitti, tai mihin hän 

viittasi. Näissä tapauksissa pyrin parhaani mukaan päättelemään asiasisällön siitä, missä yhteydessä 

ilmaus esitettiin, tai jouduin jättämään ilmauksen huomiotta. Huomiotta jätin myös kuvien 

ominaisuuksiin liittymättömät kommentit, jotka eivät ole relevantteja tutkimuskysymyksen 

kannalta. 

Näin muodostettuja, pelkistettyjä ilmauksia taas yhdistin alaluokiksi, joita mahdollisuuksien 

mukaan olisi mahdollista yhdistää edelleen yläluokiksi (Dey, 1993). Esimerkiksi pelkistetyt 

ilmaukset ”sopivasti informaatiota”, ”termit ja selitykset oikein”, sekä ”kartta totuudenmukainen” 

muodostivat yhdessä alaluokan ”tietosisältö”, ja niin edelleen. 
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Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysista karttakuvien osalta. 

    Alkuperäinen ilmaus                      

(esimerkki) 

  Pelkistetyt ilmaukset          Alaluokka 

”Kuvassa 1 on lisäksi aivan 

turhaa tietoa mukana, aro ei 

liity Suomeen mitenkään eikä 

edes kunnolla näy kuvassa” 

”Sopivasti informaatiota” 

”Termit ja selitykset oikein” 

”Kartta totuudenmukainen” 

 

  

        Tietosisältö 

”…mutta kuvasta 2 näkee toki 

paremmin konkreettisen 

maiseman ja se voi herättää 

mielenkiintoa, toisin kun 

kuva 1.” 

 

”Kuvan 1 karttakuvissa tulisi 

olla samat vyöhykkeiden 

värit molemmissa kartoissa.” 

 

” Monelle päällekäisten 

kuvan 1 karttojen 

ymmärtäminen on aivan 

varmasti vaikeaa!” 

”Laadukkaat valokuvat 

konkretisoivat ja 

kiinnostavat.”              

”Kartta riittävän selvä” 

”Kuva esteettinen.” 

”Helppolukuinen ja 

ymmärrettävä” 

”Värien käyttö 

johdonmukaista ja selkeää”            

”Esittää asian, tai alueen 

myös laajemmassa 

mittakaavassa” 

”Kuvan eri osiot erillään, ei 

päällekkäin.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Visuaaliset keinot 

” Jos kyseessä on 

metsäekologian kurssi, niin 

silloin kuva 2 on parempi. Jos 

kyse olisi maantiedossa 

käsiteltävistä 

kasvillisuusalueista, kuva 1 

olisi parempi,” 

 

”Ominaisuudet hyviä, tai 

huonoja käyttötarkoituksesta 

riippuen.” 

 

 

 

 

     Kontekstiriippuvuus 

 

Yleisesti ottaen vastaajat olivat vastanneet melko suoraviivaisesti itse tutkimuskysymykseen, eli 

kuvailleet, mikä tekee toisen kuvista heidän mielestään soveltuvamman opetuskäyttöön. Joissain 

tapauksissa vastaajat eivät olleet kyenneet valitsemaan toista kuvaa soveltuvammaksi. Näissäkin 
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tapauksissa he olivat kuitenkin usein kuvailleet molempien kuvien hyviä ja huonoja puolia 

suhteessa niiden soveltuvuuteen opetuskäytössä. Täten vastaukset olivat keskimäärin helppoja 

tulkita, minkä johdosta tulosten analysointikin oli suoraviivaisempaa kuin esimerkiksi 

analysoitaessa haastatteluaineistoa. Analyysin tarkoitus oli siis lähinnä tiivistää, ja vetää yhteen 

vastaajien näkemyksiä soveltuvien kuvien ominaisuuksista. 

Sisällönanalyysin käytön kompastuskiveksi on kuitenkin mainittu pelkän, analyysin avulla 

järjestellyn, aineiston esitteleminen, mielekkäiden johtopäätösten jäädessä usein tekemättä (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 103). Toisaalta myös vastausten liiallinen tulkinta on mainittu vaaraksi 

sisällönanalyysia tehdessä (Elo & Kyngäs 2008, 114). Kysymykseen siitä, millaisia kuvia opettajat 

pitävät opetuksellisesti pätevinä, vastaa joka tapauksessa pitkälti jo aineiston järjestely ja luokittelu.  

 

7 Tulokset 

 

7.1 Kuvien määrät ja eri kuvaluokkien osuudet 

 

Molemmissa kirjoissa erillisiksi laskettavien kuvien yhteismäärä on hyvin suuri (kuvat 15. ja 16.) 

Ylivoimaisesti suurin osa kuvista on molemmissa kirjoissa lajikuviksi luokiteltavia kuvia (kuvat 17. 

ja 18.) Muiden kuvatyyppien osuuksien suuruusjärjestys vaihtelee kirjojen välillä. Molemmissa 

kirjoissa kuitenkin lajikuvien jälkeen prosentuaalisesti yleisimmät kuvatyypit ovat kaavakuvat ja 

representaatiot. Ottaen huomioon hankaluuden, joka ilmeni näiden kahden kuvatyypin 

erottamisessa toisistaan, voidaan sanoa, että molempien kirjojen kuvituksen sisällölliset yleispiirteet 

ovat melko samanlaisia. Kun lisäksi tiedetään, että otsikkokuvatkin muistuttavat sisällöltään laji-, 

tai representaatiokuvitusta, huomataan, että lähes kaikki kyseisten kirjojen kuvat esittävät erilaisia 

eliöitä ja elinympäristöjä.  

KB Metsät ja suot- kirjan kuvien jakautuminen osoittaa selkeää kuvien vähenemistä, kun kuvatyypit 

muuttuvat matemaattisemmiksi ja vähemmän esittäviksi. Silmu- kirja sisältää taas paitsi enemmän 

kuvia ylipäänsä, myös suhteellisesti enemmän diagrammeja ja taulukoita. Suhteellisesti 

diagrammeja on kuitenkin vain 2 prosenttia enemmän kuin KB- kirjassa. Edellä on esitetty eri 

kuvaluokkiin luokiteltujen kuvien lukumäärät, sekä prosenttiosuudet molemmissa kirjoissa 
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Kuva 15. Eri luokkiin kuuluvien kuvien lukumäärät KB Metsät ja suot- kirjan metsäekosysteemiä 

käsittelevissä osioissa. Kuvia yhteensä 489. 

 

 

Kuva 16. Eri luokkiin kuuluvien kuvien lukumäärät kirjassa Silmu Metsät. Kuvia yhteensä 616. 
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Kuva 17. Eri kuvaluokkiin kuuluvien kuvien suhteelliset osuudet kaikista KB Metsät ja suot- kirjan 

luokitelluista kuvista. 

 

Kuva 18. Eri luokkiin kuuluvien kuvien suhteelliset osuudet kaikista kirjan Silmu Metsät kuvista. 
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On ymmärrettävää, että suurin osa kahdeksannen luokan biologian oppikirjojen kuvista on lajikuvia 

ja toiseksi suurin osa representaatio- luokkaan kuuluvia kuvia. Toisenlaisilla kriteereillä laskettaessa 

olisi kuvien yhteismäärä ollut vähäisempi, esimerkiksi jos päällekkäin asetetut kuvat olisi laskettu 

yhdeksi (ks. kpl 6.2). Joka tapauksessa on selvää, että kuvitus biologian oppikirjoissa on 

määrällisesti runsasta. Edellä kuvailemani kuvien luokittelu on laadittu itse aineistosta löytyviin 

kuviin perustuen, ja vastaa siten jo pitkälti kysymykseen, ”millaisia kuvia oppikirjoissa on”. 

Seuraavassa luon vielä yleiskuvauksen aineistokirjojen kuvituksen toteutuksesta. 

 

7.2 Kyselyyn vastaajien taustatekijät 

 

Vastaajien käytössä olevat oppikirjat vaihtelivat melko paljon. Yleisin oppikirja oli Otavan Koulun 

biologia: metsät ja suot, joka oli käytössä 13 vastaajalla. Toiseksi yleisin (6 vastaajaa) oppikirja oli 

niin ikään Otavan KB Metsät ja suot. Sanoma Pro:n Silmu metsät- kirja oli käytössä 4:llä 

vastaajalla. Muita kirjoja oli vain yhdellä tai kahdella vastaajalla kutakin. Muutamassa vastauksessa 

oli mainittu vain kustantaja. Koulun biologia- kirjan yleisyydestä johtuen, oli Otava myös yleisin 

vastaajien oppikirjojen kustantaja (21 vastaajaa). Entinen WSOY oppimateriaalit Oy on nykyiseltä 

nimeltään Sanoma Pro, joten kyseessä on sama kustantaja, jonka kirjoja oli käytössä 10:llä 

vastaajalla. Yhdellä vastaajista oli käytössään digitaalinen e-oppi- sarjan e-Biologia: mesien 

biologia- kirja. Koska kirjoja oli runsaasti erilaisia, ja koska samalla kustantajalla voi olla useita 

kirjoja (esim. Otavan KB- sekä Koulun biologia- sarjat), en nähnyt mielekkääksi vastaajien 

käyttämien kirjojen ja pisteytyksen suhteen testaamista. Aihe ei muutoinkaan ole tässä yhteydessä 

kovinkaan relevantti. 

Vastaajien opettajakokemuksen pituus vaihteli välillä 4- 37 vuotta. Kun vastaajien 

opetuskokemuksen vaikutusta yleisesti kaikkien kuvien pisteyttämiseen testattiin tilastollisesti 

monen muuttujan varianssianalyysillä (MANOVA), ei vastaajien opetuskokemuksen ja heidän 

antamiensa pisteiden välillä havaittu merkitsevää suhdetta (p > 0,05). 

Kuvien arvioinnin tarkoituksena oli kuitenkin päästä yleistasoa syvemmälle, minkä vuoksi kuvat 

esitettiinkin pareina luokkansa ja aiheensa mukaan. Siispä opetuskokemuksenkin vaikutusta 

pisteytykseen olisi perusteltua tarkastella myös kuvapareittain, eli -luokittain, vaikka MANOVA- 

tulos ei siihen aihetta annakaan. Näin tarkasteltuna vaikuttaa taas siltä, että kuvaparin 1 (kuvat 1 ja 

2, kartat) kohdalla vastaajien opetusvuosien määrällä ja kuvien piste-eroilla olisi jonkinlainen 
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yhteys (p- arvo 0,029) siten, että kuvien piste- erotus pienenee opetusvuosien määrän kasvaessa 

(kuva 20).  

 

Kuva 20. Kuvien 2 ja 1 summamuuttujien erotus suhteessa vastaajien opetusvuosien määrään. 
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7.3 Kuvien pisteytys 

 

Taulukossa 2 on esitetty sähköpostikyselyn kuville annetuista pisteytyksistä luoduille 

summamuuttujille suoritetun t- testin tulokset kuvapareittain. Taulukosta nähdään kunkin kuvaparin 

summamuuttujien erotus, testimuuttujan (t) arvo, vapausasteiden lukumäärä (df), sekä 

merkitsevyydestä kertova p- arvo. 

 

Taulukko 2. Kuvaparien summamuuttujien kahden riippuvan otoksen t- testin tulokset.  

Kuvapari                 Erotus         t-arvo      df-arvo        p-arvo 

1. Kartat (kuva2-kuva1)                    2.49            3.22        36               0.0027   

2. Kaaviot (kuva4-kuva3)                 1.30            1.45          36               0.089 

3. Lajikuvat (kuva6-kuva5)              0.38            0.68          36                0.502 

4. Representaatiot (kuva8-kuva7)   -0.84           -1.17          36               0.2497 

 

Kuvassa 19 on esitetty kunkin kuvaparin pisteiden summamuuttujien erot ruutu- ja janakaaviona. 

Janojen päät kertovat pienimmän ja suurimman havainnon, ruudun ylä- ja alareuna vastaavat 

havaintojen ylä- ja alaneljännestä, ja ruudun sisällä sijaitseva viiva havaintojen mediaania. 
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Kuva 19. Kuvaparien saamien pisteiden summamuuttujien erotukset. 

 

Tuloksista nähdään, että ainoastaan karttakuvien välinen piste-ero on merkitsevä (p- arvo alle 0,05), 

ja, että kuva 2 (Silmu- kirjan karttakuva, ks. kuva 21) sai siis merkitsevästi korkeammat pisteet, 

kuin kuva 1 (KB- kirjan kartta). 

 

7.4 Avoimet vastaukset kuvaluokittain 

 

Seuraavassa käyn läpi sähköpostikyselyn vastauksien sisällönanalyysin tulokset kuvaluokittain, eli 

kyselyn kuvapareittain. Taulukoihin 3-6 olen koonnut analyysin pelkistetyt tulokset. Lukumäärä- 

sarakkeesta ilmenee, kuinka monen vastaajan vastaus on sijoitettu kyseiseen alaluokkaan. 

Yhteenlasketut lukumäärät vaihtelevat taulukoittain, ja ovat todellista vastaajien määrää (n=37) 

suurempia, sillä samassa vastauksessa oli yleensä useampaan alaluokkaan sijoitettavia 

kommentteja. Lisäksi kuvien ominaisuudet liittyvät usein toisiinsa; esimerkiksi Suomi voidaan 

näyttää kartassa myös osana Euraasiaa, jolloin kahden kartan käyttö (visuaalinen keino) lisää kuvan 

tietosisältöä. 
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Kartat 

  

Kuva 21. Kyselyssä esiintyneet KB- (vasen), ja Silmu- kirjojen karttakuvat. 

 

Kyselyn kartat kuvasivat Suomen kasvillisuusvyöhykkeitä. Selkeästi suurin osa vastaajista (22) 

valitsi opetuksellisesti soveltuvammaksi Silmu- kirjan karttakuvan. KB- kirjan karttakuvan valitsi 6 

vastaajaa. 9 vastausta jäi asian suhteen epäselviksi, tai vastaaja ei kyennyt valitsemaan toista kuvaa 

paremmaksi. 

Vastaajien perustelut valinnoilleen, sekä yleisesti hyvän karttakuvan ominaisuuksiksi mainitut 

piirteet jakautuivat karkeasti kahteen osioon: kuvien visuaaliseen toteutukseen, sekä niiden 

informaatiosisältöön. 

Visuaalisilta ominaisuuksiltaan kartan haluttiin olevan selkeä ja johdonmukainen. Vaikka KB- 

kirjan laajemman taustakartan käyttöä kehuttiin, sai kuva moitetta värien epäjohdonmukaisesta 

käytöstä, sekä karttojen päällekkäin asettelusta. Tässä suhteessa opettajat asettuivat esimerkiksi 

hahmotushäiriöisen oppilaan asemaan: ”monelle päällekkäisten kuvan 1(KB) karttojen 

ymmärtäminen on aivan varmasti vaikeaa!”, sekä:” etenkin oppilaille, joilla on hankaluuksia 

hahmottamisen kanssa, kuva saattaa olla epäselvä”. 

Silmu- kirjan kartta sai paljon positiivista palautetta valokuvistaan, jotka konkretisoivat eri 

kasvillisuusvyöhykkeitä. Tosin valokuviin suhtauduttiin myös kriittisesti: ”Kakkosen (Silmu) 

havumetsävyöhykekuva huono. ilmakuvasta ei saa minkäänlaista kuvaa siitä, millainen havumetsä 
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oikeasti on. … Jos kuvia käytetään, täytyy niiden oikeasti olla informatiivisia ja tarpeeksi 

laadukkaita.” 

Karttakuvien toivottiin sisältävän sopivasti tietoa, niin että kuva pysyy ymmärrettävänä ja 

yksinkertaisena, mutta että oleellinen tieto löytyy kartasta. 

Monen vastaajan mielestä molemmissa kuvissa on opetuksellisesti hyviä puolia, mutta myös 

virheitä. Johtopäätöksenä osa vastaajista olisi pitänyt parhaimpana vaihtoehtona jonkinlaista 

molempien kuvien yhdistelmää, tai kertoi, että jommankumman valinta paremmaksi riippuisi 

asiayhteydestä: ” Jos kyseessä on metsäekologian kurssi, niin silloin kuva 2 on parempi. Jos kyse 

olisi maantiedossa käsiteltävistä kasvillisuusalueista, kuva 1 olisi parempi, sillä siinä olisi Suomen 

ulkopuoliset alueet myös.” 
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Taulukko 3. Sisällönanalyysin pelkistetyt tulokset karttakuvien osalta. 

  Pelkistetyt ilmaukset          Alaluokka        Lkm. 

”Sopivasti informaatiota” 

”Termit ja selitykset 

oikein” 

”Kartta 

totuudenmukainen” 

 

      Tietosisältö 

 

       16 

”Laadukkaat valokuvat 

konkretisoivat ja 

kiinnostavat.”              

”Kartta riittävän selvä” 

”Kuva esteettinen.” 

”Helppolukuinen ja 

ymmärrettävä” 

”Värien käyttö 

johdonmukaista ja 

selkeää”           

”Esittää asian, tai alueen 

myös laajemmassa 

mittakaavassa” 

”Kuvan eri osiot erillään, 

ei päällekkäin.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Visuaaliset keinot 

 

 

 

 

 

 

 

 

     31 

”Ominaisuudet hyviä, tai 

huonoja 

käyttötarkoituksesta 

riippuen.” 

 

 

 

    Kontekstiriippuvuus 

 

 

     4 
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Kaaviokuvat  

 

Kuva 22. Kyselyssä esiintyneet KB- (ylempi), ja Silmu- (alempi) kirjojen kaaviokuvat. 
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Kyselyn molemmat kaaviokuvat kuvasivat ravintoverkkoa. Vastaajista 18 valitsi paremmaksi KB- 

kirjan kuvan. Silmu- kirjan kuvan valitsi 9 vastaajaa. 10 vastausta jäi asian suhteen epäselviksi, tai 

vastaaja ei kyennyt valitsemaan toista kuvaa paremmaksi. 

Vastauksissa kommentoitiin kuvien visuaalista toteutusta, tietosisältöä, realistisuutta, sekä sitä, 

miten kuvat voisivat toimia esimerkiksi jatkokeskustelun herättäjinä. Kuvien haluttiin sisältävän 

kaikki tärkeät luonnossakin vaikuttavat elementit:” (Silmu- kirjan kuvasta) tulee paremmin esille 

ravintoverkkojen monimutkaisuus, mutta siitä puuttuvat kokonaan hajottajat-; Kuvassa 4 (KB) 

hajottajat ovat mukana”. Kaaviokuvien visuaalisuutta arvioitaessa huomio kiinnittyi erityisesti 

runsaana esiintyvien nuolikuvioiden toteutukseen, jota kommentoitiin vastauksissa runsaasti, jälleen 

esimerkiksi hahmotushäiriöiset oppilaat huomioiden:”(KB) parempi, sillä 3:n kaarevat nuolet 

sekoavat silmissä (jos on hahmotushäiriöinen, niin aivan varmasti!).; ; Jotenkin myös vasemmalta 

oikealle on parempi 'lukusuunta'”.  

Ravintoverkkoa selittävien kuvien katsottiin voivan toimivan pohjana muidenkin läheisten aiheiden 

käsittelylle: ”från den här bilden kan man sen lätt gå vidare och förklara en näringspyramid.” 

Tällaiset ominaisuudet pystyttiin näkemään myös jossain määrin kuvan näennäisten puutteiden 

paikkaajana: ”mukana ovat käsitteet tuottaja, kuluttaja, hajottaja. Toisaalta kuvassa 3 (Silmu) 

oppilas voi itse määritellä ed. käsitteet.” Vastauksista ei kuitenkaan tullut tarkemmin ilmi, oliko 

juuri kyseisten kuvien toteutuksessa jotain, joka edesauttaisi jatkokeskustelua. 

Jälleen tuotiin esiin myös tietosisällön sopiva määrä; ei liian paljon informaatiota yhteen kuvaan. 

Silmu- kirjan kuva sai positiivista palautetta siitä, että eliölajit on nimetty, toisin kuin KB- kirjan 

kuvassa, jossa vuorostaan nimettyinä ovat ravintoketjun eri tasot, eli tuottajat, kuluttajat ja 

hajottajat. Tekstiä pidettiin kuvaa selkeyttävänä elementtinä. 
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Taulukko 4. Sisällönanalyysin pelkistetyt tulokset kaaviokuvien osalta. 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat    Lkm. 

” Visuaalinen toteutus 

(esim. nuolet) helposti 

ymmärrettävä”               

”Kuvan osat järjestetty 

niin, että auttaa 

ymmärtämään eliöiden 

välisiä suhteita”                                                                          

”yksiselitteinen, ei tarvitse 

täydentää” 

”Tekstiä selventämässä 

ravintoverkon osia ja                                        

vuorovaikutusta” 

 

 

 

    Visuaalinen selkeys 

 

 

 

   26 

”Kuvaa realistisesti 

ravintoverkkoa ja luontoa”                                            

   Realistisuus    5 

”Kaikki ravintoverkon ja 

ympäristön osat 

(hajottajat, aurinko) 

 mukana” 

”Lajit nimetty”                                                                                         

”sopivasti tietoa” 

 

 

   Tietosisältö 

  

 

  20 

”mahdollisuus täydentää 

kuvaa itse”                                                                   

”toimii laajemman 

keskustelun pohjana” 

 

  Sovellusmahdollisuudet 

 

  3 
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Lajikuvat 

 

 

Kuva 23. Kyselyssä esiintyneet KB- (ylempi), ja Silmu- (alempi) kirjojen lajikuvat. 

 

Molemmissa kyselyn lajikuvissa on kuvattu lintuja. Kuvat on skannattu sivuilta, jotka sisältävät 

yksinomaan lajikuvia, jolloin kuvissa on laskennallisesti useampi yksittäinen lajikuva. Teknisistä 

rajoituksista johtuen kokonaista sivullista ei voinut skannata, joten kaikki saman sivun lajit eivät 

mahtuneet kyselyn kuvaan mukaan, mikä aiheutti osassa vastaajia hämmennystä. Ihmeteltiin 

esimerkiksi miksi KB- kirjan kuvassa on otsikon ”varpuslintuja” alla vain kuusi näennäisen 

sattumanvaraista lajia. Tästä syystä jätin näihin seikkoihin liittyvät kommentit vastauksissa 

enimmäkseen huomiotta. Ilmi tuli kuitenkin yleispätevä huomio siitä, että lajikuvien olisi hyvä 

sisältää oppilaille entuudestaan tuttuja lajeja: ”…ja noita näkee esim. lintulaudalla”. 

Muihin kuvapareihin verrattuna oli vastaajien selvästi vaikeampi valita yksiselitteisesti 

jompaakumpaa kuvista paremmaksi. Siis vaikka Silmu- kirjan kuva mainittiin useammin suosikiksi 

(15 vastaajaa) kuin KB- kirjan kuva (7 vastaajaa), mainitsi huomattavan moni vastaaja kuvan 

paremmuuden riippuvan kontekstista, sekä kuvan käyttötarkoituksesta, tai että parasta olisi 



 

47 

 

jonkinlainen molempien kuvien yhdistelmä. Osa vastaajista kommentoi toisen, tai molempien 

kuvien ominaisuuksia, mutta ei suoraan ilmaissut, kumman kuvan valitsisi opetuskäyttöön: 

”Kutosessa (KB) on paremmat kuvat, mutta vitosessa (Silmu) on tietoa linnuista. Kuvien 

perusteella siis 6, mutta tiedon perusteella 5”. 15 vastausta jäi siis epäselviksi, tai vastaaja ei 

kyennyt valitsemaan toista kuvaa paremmaksi. 

Itse lintujen kuvallista toteutusta kommentoitaessa pidettiin tärkeänä realismia. Haluttiin 

esimerkiksi, että linnut olisi esitetty oikean kokoisina toisiinsa nähden, tai oikeassa 

elinympäristössään: ”6 parempi, sillä kokoerot tulevat edes jotenkin esille. Myös lintujen asento on 

luonnollisempi (harvoin tinttejä maassa.)” Silmu- kirjan kuvissa esiintyvät tekstit herättivät 

mielipiteitä puolesta ja vastaan: osa vastaajista piti positiivisena asiana sitä, että pelkkien kuvien 

lisäksi mukana on muutakin tietoa lajeista: ”Tiedot auttavat hahmoittamaan eri lintulajien eroja.” 

Osan mielestä taas teksti lajikuvissa on vain häiritsevää, tai tietomäärä liiallista kuvien funktiota 

ajatellen: ”Jos tavoitteena on opettaa lajitunnistusta valitsisin kuvan 6 (KB), silloin suuri 

tekstimäärä ei hämää ja katse kiinnittynee helpommin lintujen piirteisiin”. ”Kuvassa 5 (Silmu) 

paljon nippelitietoa josta tulee ahdistus, että pitääkö nämä osata ulkoa.” 

Vain kahdessa vastauksessa mainittiin jollain tavalla, että lajikuvat voisivat olla myös valokuvia: 

”Hyvä piirros on kyllä opetuskäytössä ihan kelvollinen, joskus valokuvaakin parempi.” ”Det bästa 

skulle ju vara att använda såväl ett fotografi som ritad bild för varje fågelart.” 
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Taulukko 5. Sisällönanalyysin pelkistetyt tulokset lajikuvien osalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat   Lkm. 

”selkeä ja helppolukuinen 

toteutus” 

”Lajikuva parempi ilman 

häiritsevää                                                

 tekstiä”           

 

  Visuaalinen selkeys 

 

   7 

”Lajit kuvattu 

realistisesti”                                                               

  Realistisuus   5 

”Riippuu asiayhteydestä, 

tai tarkoituksesta”                                     

  Kontekstiriippuvuus   9 

”Tuttuja, tai tavallisia 

lajeja” 

”Mukana oleva teksti 

antaa enemmän tietoa 

lajeista”  

”Lajit jaoteltu järkevästi 

ryhmiin” 

 

 

  Tietosisältö 

 

 

 

  24 
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Representaatiot 

        

Kuva 24. Kyselyssä esiintyneet KB- (vasen) ja Silmu- (oikea) kirjojen representaatiot. 

 

Molemmissa representaatio- luokan kuvissa oli niin ikään kuvattuna sama aihe: kääpä. Kyselyssä 

ilmenneen kuvien numerointivirheen vuoksi ei kaikkien vastausten osalta ollut mahdollista tulkita 

varmasti, kumpaa kuvaa vastaaja piti opetuksellisesti soveltuvimpana. Varmoista vastauksista ei 

suurta eroa ilmene: Silmu- kirjan kuvan valitsi 10, KB- kirjan kuvan 13 vastaajaa. 10 vastaaja ei 

kyennyt valitsemaan toista kuvaa paremmaksi, minkä lisäksi neljän asiasta mielipiteensä 

ilmaisseenkin vastaajan kohdalla jäi epäselväksi, kumpi kuva on kyseessä. 

Kuvien visuaalisesta toteutuksesta eniten kommentteja herätti kuvien rajaus, sekä koko: Haluttiin, 

että kuvasta näkyisi myös käävän kasvuympäristö: ”Molemmissa kuvissa olisi saanut olla 

puunrunkoa enemmän näkyvillä. Kuvasta 8(KB) ei edes näe kasvaako kääpä puun rungolla tai 

kannossa”. Silmu- kirjan kuva sai negatiivista palautetta pienestä koostaan.  

Kuvatekstejä kommentoitiin tällä kertaa runsaasti. Teksti nähtiin useimmissa vastauksissa liian 

vaikeana kahdeksasluokkalaiselle: ”Kuvan 7(Silmu) teksti selitys toimii jotenkin. Kasissa teksti on 

aika onneton. Ei lapsi sitä ymmärrä”. Joku vastaajista näki kuitenkin kuvatekstillä myös 

positiivista merkitystä: ”Kuvan 7 teksti ohjaa paremmin katsomaan kuvaa” 
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Enemmän kuin muiden kuvien kohdalla kommentoitiin representaatioiden merkitystä 

mielenkiinnon herättäjänä luontoa kohtaan: ”Se (KB- kirjan kuva) on ns. provokatii(vi)sempi kuin 

edellinen. Oppilaiden mielenkiinto herää ja samaten käävän merkitys korostuu paremmin.” ”Herää 

kysymys, miksi kääpä kiiltää ja mikä toinen pienempi kääpä on?” 

Taulukko 6. Sisällönanalyysin pelkistetyt tulokset representaatio- kuvien osalta. 

 

Pelkistetyt ilmaukset 

  

Alaluokat 

  

  Lkm. 

”Kuva tarpeeksi suuri” 

”Kuvan selvä ja tarkka” 

”Rajaus tarpeeksi leveä, niin 

että koko                                            

 ympäristö hahmottuu”                                                                 

”Kuva miellyttää silmää” 

 

 

   Visuaalinen toteutus 

 

 

  23 

”Kuvaa luontoa realistisesti”                                                                 Realistisuus   4 

”Kuvateksti ikätasolle 

ymmärrettävää” 

”Kuvatekstissä relevanttia 

informaatiota”                                       

”Sisältää jotain oppilaille 

entuudestaan tuttua” 

”Kuva yksiselitteinen ja 

ymmärrettävä” 

 

 

   Tietosisältö 

 

 

  18 

”Kuvateksti ohjaa katsomaan 

kuvaa” 

”Herättää mielenkiintoa ja 

kysymyksiä                                                                                         

 luontoa kohtaan” 

 

  Mielenkiintoisuus 

 

   4 
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7.5 Avoimista vastauksista yleisesti 

 

Edellä on siis esitetty vastausten sisällönanalyysin tulokset kuvaparikohtaisesti. Esitän seuraavaksi 

yleisiä havaintoja siitä, miten ja mitä kyselyyn vastattiin.  

Mikään kuva ei siis yksin saanut kaikkia ääniä pariaan parempana kuvana, tai pelkästään positiivisia 

kommentteja. Vain pari kertaa vastattiin, ettei jompikumpi kuva olisi toista parempi, ilman että 

samalla kuitenkin olisi jommankumman, tai molempien kuvien piirteitä kommentoitu. 

Vastauksissa viitattiin kyseessä olevien kuvien lisäksi myös kuvaluokkaan yleisesti, mikä olikin 

toivottavaa. Esimerkiksi kyselyn lajikuvia vertailtaessa puhuttiin siis siitä, minkälaisia lajikuvien 

tulisi ylipäätään olla. Tämä kertoo osaltaan siitä, että vastaajilla oli selkeitä käsityksiä erilaisten 

kuvien erilaisista tehtävistä, joihin kuvien luokittelukin pohjasi. Joissain tilanteissa kumpikaan parin 

kuvista ei ollut vastaajan mielestä itsessään kelvollinen, vaan molemmista puuttui jotain mitä toinen 

kuva joko sisälsi, tai mitä kummastakaan kuvasta ei löytynyt. Usein vastattiin myös, että toinen 

parin kuvista sopii paremmin tiettyyn tarkoitukseen, tai tilanteeseen, toinen taas toiseen. Täten ei 

vastauksista voinut useinkaan siis sanoa, että vastaaja olisi pitänyt jompaakumpaa kuvaa 

yksiselitteisesti parempana. Tämä vähentää kuvien saamien äänten laskemisen merkitystä, mutta 

osoittaa vastaajilla olevan näkemystä kuvien vaihtelevista tehtävistä ja merkityksistä opetuksessa. 

Kirjakohtaiset äänet kuvien paremmuudesta menivät muutoinkin tasan, sikäli, kun niitä pystyi 

laskemaan.  

Yleispätevien selkeyden ja ymmärrettävyyden ohella esille nousi vaatimus realistisuudesta. 

Eliölajien kuvaus tulee biologian oppikirjojen kuvissa olla luonnonmukaista: lajien tulee olla paitsi 

tunnistettavissa itsessään, myös esitetty mielellään luonnonmukaisessa ympäristössään. Realistisuus 

ymmärrettiin myös laajemmin siten, että kaavamaisten ja symboleita käyttävien esitystenkin tulee 

kuvata luonnon monimuotoisuutta totuudenmukaisesti. Tämä monimuotoisuuden, usein siis myös 

monimutkaisuuden, realistinen kuvaaminen tulee tasapainottaa ymmärrettävyyden ja viestin 

selkeyden kanssa, kohdeyleisön mukaan. Yleisimpiä puutteita kuvissa olivat asiavirheet, sekä 

epäselvyys, tai epäloogisuus esimerkiksi symbolien käytössä, joiden nähtiin siis heikentävän kuvan 

laatua asiayhteydestä, tai kuvaluokasta riippumatta. 

Kuvatekstin tehtävänä nähtiin kuvassa olevien asioiden nimeäminen, tai selittäminen, sekä huomion 

kiinnittäminen tärkeisiin asioihin. Termejä tulee käyttää tarkasti ja johdonmukaisesti. Kuvatekstin 

tulee kuitenkin niin ikään olla kahdeksasluokkalaiselle ymmärrettävää: oppilaille tuntemattomia 

sanoja ja ”kapulakieltä” tulee välttää, ettei asian käsittäminen kärsi. 
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Vastaajat toivoivat, että kuvat herättäisivät mielenkiintoa luontoa kohtaan, sekä kysymyksiä, joista 

opetustilanteessa voitaisiin keskustella; kuva käävästäkin voi olla jopa ”provokatiivinen”. 

Mielenkiintoisuutta kommentoitiin varsinkin representaatioiden osalta, jotka edustivat luokittelussa 

eniten ns. ”kuvituskuvia”. Kysymys joidenkin kuvien tarpeellisuudesta, tai ”turhuudesta” 

oppikirjoissa tulee ilmi selkeämmin luultavasti silloin, kun oppikirjoja tarkastellaan 

kokonaisuutena, ja mukana ovat kaikki kirjan kuvat. Mitään kyselyn kuvaa ei vastauksissa pidetty 

sinällään turhana. 

 

8 Pohdinta 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millaisia kuvia metsäekosysteemiaiheisissa biologian 

oppikirjoissa on. Runsaasta kuvituksesta ylivoimaisesti suurin osa on realistisia kuvia eliöistä ja 

elinympäristöistä. Tällaiset kuvat kuuluivat joko lajikuvien, tai representaatioiden luokkaan. 

Selvästi yleisin kuvaluokka oli lajikuvat. Myös luonnon ja eliöiden toimintaa kuvaavissa 

kaavamaisissa kuvissa on eliöt usein kuvattu varsin realistisesti. Matemaattiset kuviot, kuten 

diagrammit ovat selvässä vähemmistössä, ja niitäkin on usein elävöitetty eläinten yms. kuvilla. 

Yksistään kuvien paljous kertoo intuitiivisesti niiden tärkeydestä, ainakin kirjantekijöiden mielestä. 

Kuitenkaan kysymyksiin oppikirjojen kuvien määrästä, yleisestä tärkeydestä, tai ”turhuudesta” ei 

tässä yhteydessä haettukaan kattavia vastauksia, vaikka opettajien vastaukset voivatkin sinänsä 

asiaa sivuta. Lisäksi kyselyyn valitut kuvat edustivat melko tyypillisiä opetuskuvia, joille opettajien 

oli siis luultavasti helppo löytää tiedollisia ja opetuksellisia tehtäviä. 

Aineistokirjojen kuvitustyyli oli molemmilla kirjoilla sen verran omaleimaista, että kirjan ja kuvan 

pystyy yhdistämään toisiinsa. Sisällöltään kuvitus oli kuitenkin pitkälti samanlaista, mikä johtunee 

siitä, että kirjojen asiasisältö täytyykin olla samanlaista, siis opetussuunnitelman mukaista. Eroja 

saman aiheisten kuvien välillä löytyi jonkin verran toteutuksen suhteen, niin, että kuvaparit 

herättivät paljolti mielipiteitä. Esimerkiksi kuvien luokittelulla ei tässä yhteydessä pystytty 

pääsemään käsiksi näihin kirjakohtaisiin tyylieroihin, jotka ovatkin sinänsä vaikeita kuvailla 

kattavasti, eikä siihen ole tarvettakaan. 

Luokittelutapani erona ja etuna verrattuna aiempiin oppikirjojen kuvien luokitteluihin (esim. 

Mikkilä & Olkinuora 1995; Kautto & Peltoniemi 2006; Hatva 2009) on joka tapauksessa sen 

oppiaine- ja aihekohtaisuus. Tällöin jo pelkät kuvaluokat vastaavat osaltaan kysymykseen, millaisia 
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kuvia biologian oppikirjoissa on; matematiikan tai historian kirjassa voi olla yhtä paljon valokuvia, 

mutta luultavasti yksikään niistä ei ole lajikuva. Niin ikään lajikuvien suuri määrä kuvastaa 

paremmin biologian oppikirjojen kuvitusta kuin esimerkiksi se, kuinka suuri osuus kuvista on 

valokuvia. Myöskään yleisesti tärkeänä pidetty kuvien suhde kirjan tekstiin (Hatva 1993, 50; Pozzer 

& Roth 2003; Koivikko 2015, 151) ei varsinkaan lajikuvien kohdalla olisi aina relevantti luokittelu- 

tai arviointiperuste, sillä biologian oppikirjoille on tyypillistä, että lajikuvia on koottu yhteen omille 

sivuilleen. Näillä kuvilla ei siis luultavasti vaikuttaisi olevan selvää yhteyttä tiettyihin tekstin 

kohtiin, mikä tässä tapauksessa selittyy kuitenkin niiden määritelmän mukaisella tehtävällä; on 

järkevää, että eliöiden tuntomerkkejä esitteleviä kuvia on koottu vierekkäin vertailun 

helpottamiseksi. 

Vaikka näkemyksiin kuvista vaikuttivat varmasti myös yksilölliset mielipiteet ja mieltymykset, 

perustelivat opettajat huomioitaan oppiaineensa asiantuntemuksella, sekä kokemuksellaan erilaisista 

oppilasta, ja yleisesti ottaen kahdeksasluokkalaisten tietämyksestä, sekä kuvanlukutaidosta. 

Vastaajat osasivat kiinnittää huomiota kuvissa esiintyviin asiavirheisiin, esimerkiksi hajottajien 

puuttumiseen ravintoverkkoa esittävästä kuvasta. Kohdeyleisön, tietämyksen ja ymmärryksen 

tasosta vaikutti myös olevan melko yhteneväinen käsitys. Paitsi ikätaso, huomioitiin vastauksissa 

myös mahdolliset yksilölliset erot, jotka voivat esimerkiksi vaikeuttaa kuvien lukemista. 

Tärkeänä tekijänä nousi vastauksista esille kaikkien kuvien yhteydessä, mutta erityisesti 

representaatiokuvien kohdalla, realistisuus ja mielenkiintoisuus. Tämä havainto vahvistaa 

nähdäkseni edelleen käsitystä siitä, että opetuskuvia tutkittaessa, luokiteltaessa, laatiessa, tai 

käytettäessä ei tärkeää ole pelkästään kuvan tiedollinen, tai sisällöllinen anti.  

Yhteisistä näkemyksistä huolimatta olivat vastaajien mielipiteet osittain yhteen sovittamattomia, 

mikä on sikäli luonnollista, että erilaiset opetus-, ja oppimistavatkin vaihtelevat yksilöittäin ja 

tilanteittain. Siispä kuvituksen toteutus vastausten perusteella täysin ideaalisesti ei siis ole, ainakaan 

kokonaisuudessaan, yksiselitteistä. Kuitenkin jossain määrin olisi vastaajien näkemyksiä 

mahdollista sovittaa yhteen niin, että ainakin kyselyn kuvaluokkia edustaville kuville voitaisiin 

osoittaa vastausten perusteella toteutusehdotuksia, joita ei välttämättä esiintynyt ko. kuvissa. 

Voitaisiin tehdä esimerkiksi johtopäätös, että valokuvat rikastuttaisivat kasvillisuusvyöhykkeiden 

sijoittumista kuvaavaa karttaa, kunhan ne ovat tarpeeksi selviä ja edustavia kuvauksia ko. 

vyöhykkeistä.  
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8.1 Pisteytyksestä  

 

Toinen tutkimuskysymys oli siis, millaisia kuvia opettajat pitävät opetukseen soveltuvimpina. 

Kuvien pisteytyksen oli siis määrä kertoa jotain kuvien laadusta opetuskuvina. Kyselyn kuvaparien 

kumpikin kuva esitti samaa aihetta, sekä oli usein myös toteutukseltaan samankaltainen. Täten eivät 

piste-erot luultavastikaan voineet olla niin suuria kuin jos kuvat olisivat eronneet selvästi aiheeltaan 

tai toteutukseltaan, eli jos kuvaparin toinen kuva olisi esimerkiksi ollut valokuva metsästä, ja toinen 

kaaviokuva kasvin lisääntymisestä. Toisaalta kuvat pisteytettiin yksittäin, eikä vastaajia 

suoranaisesti pyydetty suhteuttamaan kuvaparien pisteitä toisiinsa. Yksittäisten kuvien pisteytystä 

(summamuuttujia) olisi siis voitu toki vertailla myös kaikkien muidenkin kuin parina olleen kuvan, 

kanssa. Tässä tapauksessa tuloksia olisi tullut kuitenkin hyvin suuri määrä. Lisäksi, koko 

tutkimuksen tarkoitus olikin pureutua kuvien eroihin nimenomaan paitsi oppiaineen, myös 

kuvaluokkien sisällä. Tästä syystä voidaan olettaa, että vaikka kuvaparien piste- erot eivät olisikaan 

merkittäviä, voi avoimista vastauksista löytyä sellaisia eroavaisuuksia, jotka saisivat opettajat 

valitsemaan jommankumman kuvista paremmaksi. Molemmat kuvat voisivatkin siis päällisin 

puolin olla yhtä hyviä oppikirjan kuviksi sinänsä, mutta biologian opettaja voisi havaita 

jommankumman tarkoitukseensa sopivammaksi, tai epäsopivammaksi. Piste-eroja ja avoimia 

vastauksia tulee siis tarkastella myös erillään, sekä suhteessa toisiinsa. 

Kuten avointen vastausten analyysissa tuli ilmi, on ”hyvän” opetuskuvan määrittely vaikeaa ja usein 

tilanne- ja tavoitesidonnaista. Täytyy siis ajatella mahdollisuutta, ettei luotu pisteytys tavoita 

yksiselitteisesti ”hyvän kuvan” määritelmää, jolloin kysymys on tutkimuksen sisältövaliditeetista 

(Kananen 2015, 345- 346). Kysyttyjä ominaisuuksia on voinut olla esimerkiksi liian vähän, tai ne 

olisivat voineet olla toisenlaiset. Vastaaja voi myös ajatella, että jokin ominaisuuksista ei ole 

suoranaisesti positiivinen tai negatiivinen. Tällöin annetut pisteet eivät korreloisi suoraan mihinkään 

suuntaan kuvan kelpoisuuden kanssa. Jos tämä ilmiö olisi lisäksi kuva- tai kuvaluokkakohtainen, 

olisi vielä vähemmän mielekästä vertailla muidenkin kuin kunkin kuvaparin kuvien välisiä piste-

eroja, tai yhdistää pisteitä summamuuttujiksi ylipäänsä. Tätä mahdollisuutta pyrittiin vähentämään 

valitsemalla kyselyyn vähemmän tulkinnallisia kuvia, jolloin esimerkiksi yksiselitteisyys on 

todennäköisemmin positiivisesti arvotettava piirre. Selkeästi keskustelun ja pohdinnan herättäjäksi 

tarkoitetun kuvan on määräkin olla monitulkintaisempi kuin juuri tiettyä viestiä välittävän kuvan. 

Myös pisteytettävät ominaisuudet rajattiin siten, että ne edustaisivat perustavanlaatuisimpia 

oppikirjojen kuville asetettuja vaatimuksia, oppiaineesta, tai kuvaluokasta riippumatta. Tutkimus ja 

käytäntö tukevat siis ajatusta siitä, että mielenkiintoisuus nähdään yleisesti hyvän opetuskuvan 
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ominaisuutena (esim. Hatva 1993, 51; Darian 2001, 18). Mielenkiintoisuus ei kuitenkaan yksin riitä, 

tai saattaa olla jopa häiritsevää (Hannus 1996, 26-27; Cook 2012, 65), joten kuvalta vaaditaan 

muutakin. 

Pääasialliset syyt kuville annettujen pisteiden vähäisiin eroihin ovat luultavimmin seuraavat: 

ensinnäkin, kaikki kyselyssä mukana olleet kuvat edustivat todennäköisesti ”hyvää” opetuskuvaa. 

Tämä johtunee ainakin siitä, että ne ovat juuri oppikirjakuvia, eli osa arvioitua ja julkaistavaksi 

hyväksyttyä oppikirjaa. Toisekseen, kuvaparit edustivat siis samaa kuvaluokkaa, ja vieläpä samaa 

aihetta, jolloin erot kuvien välillä ovat siis ymmärrettävästikin näitä yleisiä ”hyvän kuvan” 

ominaisuuksia yksityiskohtaisempia. Lisäksi opettajien huomioima kontekstiriippuvuus hälventää 

piste- eroja luultavasti entisestään. Toisaalta taas biologiankin oppikirjojen kuvat ovat niin 

moninaisia, että pisteytyksen luominen ”hyvälle biologian oppikirjakuvalle” ei luultavasti olisi ollut 

mahdollista, ainakaan etukäteen. Avointen vastausten analyysin jälkeen tällaisen pisteytyksen 

luominen voisi ollakin mahdollista tarkentamalla, tai lisäämällä alkuperäisiin kriteereihin 

esimerkiksi jonkinlainen ”luonnon totuudenmukaisen kuvaamisen” ominaisuuden. 

 

8.2 Kuvaluokkakohtaista pohdintaa 

 

Kartat olivat siis ainoita kuvia, joille annetut ”hyvän kuvan” pisteet erosivat merkittävästi toisistaan 

niin, että Silmu- kirjan kartta sai merkitsevästi enemmän pisteitä. Sama kartta sai niin ikään 

huomattavasti enemmän ääniä kysyttäessä opetustarkoitukseen pätevintä karttaa, minkä lisäksi 

vaikutti siltä, että vastaajien oli karttojen kohdalla ylipäätään helpompi valita toinen kuvista selvästi 

toista paremmaksi. Karttakuvat olivat myös ainoa kuvapari, jonka kohdalla vastaajien 

opetuskokemuksen pituus korreloi käänteisesti kuvien piste- erojen kanssa, vaikka kaikkia kuvia 

yhdessä tarkastellen (MANOVA) ei opetuskokemuksella ja pisteytyksellä ollut merkitsevää 

suhdetta.  

Selitys merkitseville piste-eroille johtuu todennäköisimmin siitä, että molemmat kuvista sisältävät 

silmiinpistäviä piirteitä, joista positiivisesti arvotettuja ovat Silmun kartan valokuvat, ja 

negatiivisesti arvotettuja taas KB: n kartan epäjohdonmukainen värien käyttö. Ainoastaan Silmun 

kartta sisälsi siis kasvillisuusvyöhykkeitä esittäviä valokuvia, joista pidettiin opettajien keskuudessa 

yleisesti. Samalla, kun valokuvat mitä todennäköisimmin siis lisäsivät Silmun kartan saamia 

pisteitä, vähensi KB:n kartan pisteitä luultavasti virhe värien käytössä, sekä karttojen 

päällekkäisyys, jotka moni vastaaja huomasi, ja jotka luultavasti veivät kuvalta esimerkiksi 
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yksiselitteisyyden ja selkeyden pisteitä. KB:n kartan hyvänä ominaisuutena pidetty suuremman 

taustakartan käyttö ei siis kompensoinut tarpeeksi edellä mainittuja ominaisuuksia. Muiden 

kuvaluokkien osalta näin selkeitä eroja piirteissä, jotka olisivat olleet juuri pisteytyksessä etsittyjä 

”hyvän kuvan” piirteitä ei löytynyt. Niitä kommentoitiin silti runsaasti, mikä viittaa siihen, että 

niiden erot olivat ennemminkin oppiainekohtaisesti relevantteja. Muut kuvaparit edustivatkin 

selkeämmin juuri biologian kirjoille tyypillisiä kuvia. 

Tähän yleiseen piste- erojen merkitsevyyteen liittynee myös ainoastaan karttojen tapauksessa 

ilmenevä vastaajien opettajakokemuksen ja piste- erojen suhde. Kenties suurempi vastaajien määrä 

olisi häivyttänyt eroa, tai sitten kokeneemmat opettajat arvioivat yleisesti kaikkien kuvien eroja 

vähäisemmiksi, jolloin karttojen tapauksessa asia tulisi esiin räikeämmin. Ehkä opetuskokemus 

vähentää ylipäänsä oppimateriaaleihin tukeutumista, jolloin myös opetuskuvien (karttojen) erot 

eivät vaikuta niin merkittäviltä? 

Koska valokuvat voidaan erottaa omiksi kuvikseen, voitaisiin ajatella, että tuloksista johdettu 

päätelmä siitä, millainen kartta on vastaajien mielestä opetuksellisesti paras, olisi hieman 

vääristynyt. Toisaalta taas asiaa ei tarvitse nähdä ongelmana, vaan voidaan todeta, että ainakin 

biologian opetuksessa karttoihin olisi suotavaa lisätä mukaan valokuvia konkretisoinnin, 

mielenkiintoisuuden ym. vuoksi. Johtopäätös olisi siis, että ideaalinen kartta 

kasvillisuusvyöhykkeiden sijoittumisesta sisältäisi valokuvia, sekä laajemman taustakartan, 

johdonmukaisesti väritettynä, ja sommiteltuna. 

Lajikuvien kohdalla oli hieman yllättävää, että vain kaksi vastaajaa toi esille mahdollisuuden, että 

kuvat olisivat voineet olla myös valokuvia. Tämä seikka olisi kenties saatu vahvemmin esiin 

valitsemalla toiseksi kuvaksi jokin lajikuvaksi luokiteltava valokuva. Vastaajat olisivat tällöin 

kiinnittäneet luultavasti enemmän huomiota myös lajien vertailtavuuteen ”lajikuvasivun” kuvassa, 

jossa lajit on aseteltu vierekkäin suhteellisen samaan asentoon. Yhden vastaajan mainitsema 

vaihtoehto useamman kuvan käytöstä muistuttaa hieman esimerkiksi Lintuoppaassa (Svensson ym. 

1999, 5) sovellettua ajatusta pedagogisuudesta. Nyt vastaajat keskittyivät enemmän kuvattujen 

lintujen asentoon, tai esimerkiksi tekstin mukana oloon, joita oli yhtä kaikki perusteltu pätevästi 

opetuksellista näkökulmasta. 

Molemmat kaaviokuvat kuvasivat ravintoverkkoa, jota kuvataankin oppikirjoissa luultavasti aina 

kaavamaisesti. Vastaukset kuvien toteutuksesta (nuolet, selkeys, sommittelu), voidaan nähdä 

pätevän kaikenlaisiin kaaviokuviin. Hajottajien puuttuminen tai esiintyminen, ja lajien nimeäminen 

taas liittyvät selkeämmin erikseen kuvan aiheeseen, tai luonnon kuvaamiseen ylipäänsä. 
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Representaatioidenkin kohdalla voidaan mielenkiintoisuus ja kysymysten herättäminen nähdä 

yhteisiksi, representaatioilta, tai yleisesti kuvitukselta, vaadituksi ominaisuudeksi, riippumatta siitä, 

onko kuvassa juuri kääpä, vai joku muu kohde. Kuvien kokoon liittyvä kommentointi taas johtuu 

varmastikin sattumasta; kyseisen kuvaparin kuvien välillä sattuu olemaan suurin kokoero, mikä 

kiinnitti vastaajien huomion. Toisaalta suuri koko liittyy mahdollisesti myös esimerkiksi ympäristön 

kuvaamiseen, ja sitä kautta kohteen rajaukseen, joka vastauksissa mainittiin. Tällöin esimerkiksi 

juuri kuvan metsästä, jollaisi biologian oppikirjojen representaatio- kuvat usein ovat, tulisi olla 

yleisesti ottaen suurempi kuin esimerkiksi kaaviokuvan. Joka tapauksessa toteen tuli näytettyä myös 

koon suhteellisuus. 

Koska opetuskuvien käytön katsottiin olevan paljolti kontekstiriippuvaista, oli kaikkien kuvaparien 

kohdalla yleistä, että vastaajat eivät kyenneet, tai halunneet valita toista kuvaa yksiselitteisesti 

paremmaksi. Ainekohtaisuuden ohessa nousi kuvia arvottaviksi tekijöiksi siis usein kuvan 

käyttötarkoitus ja -tilanne, sekä oppilaiden tietotason ja kuvanlukutaitojen erot. Nämä seikat eivät 

ilmene kovinkaan selkeästi esimerkiksi Kauton ja Peltoniemen (2006, 108-116) kyselyyn 

vastanneiden (myös biologian) opettajien määritelmistä hyvälle opetuskuvalle. Kuitenkin Koivikko 

(2015, 149) tiivistää oppimateriaalin kuvatoimittamisen olevan nimenomaan oikean kuvan 

löytämistä käyttötarkoitukseensa. Tällä voidaan tosin viitata lähinnä oppikirjan kuvan ja tekstin 

suhteeseen, tai hieman abstraktimpaan ajatukseen kuvista keskustelun herättäjinä (Koivikko 2015, 

150-151). Tämän tutkimuksen kyselyyn vastanneet opettajat taas ehdottivat usein selkeitä ja 

käytännöllisiä vaihtoehtoja kuvien eri käyttötarkoituksille; kasvillisuuskartta valokuvilla sopisi 

metsäekologian kurssille, kun taas koko Euraasian näyttävä kartta maantiedon tunnille. 

 

8.3 Luotettavuuden arviointia 

 

Käytännön syistä oli realististakin olettaa, että kovin suuri osuus opettajista ei vastaa kyselyyn. 

Vastausten määrään (n=37) vaikuttivat aiheen kiinnostavuuden lisäksi varmasti myös ajan puute ja 

opettajille saapuvien sähköpostiviestin runsaus. Voidaan ajatella, että ääritapauksessa suurin osa 

opettajista ylipäänsä ei omaa kuvituksesta minkäänlaista mielipidettä. Tällöin kyselyyn vastaajat 

olisivat ainoat biologian opettajat, joiden mielestä aihe on millään tavoin ylipäätään 

merkityksellinen. Tässäkin tapauksessa toteutuisi laadullisen tutkimuksen ihanne siitä, että 

haastateltavat ovat osallistuneet tutkimukseen vapaaehtoisesti, tai ovat aiheesta kiinnostuneita 

(Saaranen- Kauppinen & Puusniekka 2006). Edustivat vastaajat sitten täysin sattumanvaraista 
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joukkoa biologian opettajista, tai eivät, voidaan vastausten määrään suhtautua tässä tapauksessa 

kahdella tavalla: tilastollisia yleistyksiä varten on otos varsin pieni. Tämä seikka liittyy siis lähinnä 

kuvien pisteytyksiin, sekä niiden ja taustatekijöiden välisiin merkitsevyyksiin (kpl 8.1). Pääpaino on 

kuitenkin laadullisessa puolessa, jolloin yleistyksiä ei määrällisen tutkimuksen tavoin pyritkään 

tekemään (Kananen 2015, 353). Kaikki haastateltavat kuuluvat ensinnäkin varmuudella 

kohderyhmään, sillä biologian opettajuuden lisäksi ei muita vaatimuksia ollut. Täten voidaan 

teoreettisestikin ajatella vastaajien määrän riittävän tulosten kyllääntymisen, eli vastausten itseään 

toistettavuuden, kannalta (Kananen 2015, 355), jota vastauksissa voidaan nähdä tapahtuvan myös 

käytännössä. Toisaalta tässäkin tutkimuksessa on kyllääntymispisteen saavuttamista vaikea 

määrittää, minkä lisäksi se voi hyvin vaihdella kuvaluokasta riippuen. Siten tämä, muutoin 

käytännöllinen vastaajien määrän riittävyyden indikaattori (Saaranen- Kauppinen & Puusniekka 

2006) ei olisi luultavasti ollut tässä yhteydessä sovelias. Vastaajien määrää eniten rajoittava tekijä 

oli käytännössä kuitenkin se, kuinka moni opettaja kyselyyn aikarajojen puitteissa vastasi. 

Vastauksia olisi voinut myös yrittää hakea muullakin tavoin kuin sähköpostikyselyllä, esimerkiksi 

fyysisesti satunnaisissa joissain kouluissa vierailemalla. Tällöin olisi kenties ollut mahdollista saada 

mukaan opettajia, jotka eivät muutoin olisi kyselyyn vastanneet. Taustakysymyksiin olisi myös 

voinut lisätä esimerkiksi vastaajan sukupuolen, tai asuinalueen. Tällöin olisi voitu esittää ainakin se, 

kuinka edustava otos vastaajien joukko on näiden ominaisuuksien suhteen. Nyt havaitaan ainakin 

se, että vastaajien opetuskokemus jakautuu melko tasaisesti, eivätkä esimerkiksi nuoret opettajat ole 

yliedustettuina. 

Olen edellä pohtinut oppikirjojen kuvien osalta saatujen tulosten suhdetta kaikenlaiseen kuvitettuun 

oppimateriaaliin (ks. kpl 5.1.)  Tätä siirrettävyyttä edistää mainitun yksittäisten kuvien ja 

kuvatekstin käytön lisäksi myös se, ettei vastauksissa ilmene hämmennystä kuvien tehtävistä, tai 

muista seikoista, jotka liittyisivät selvästi siihen, ettei mukana ole oppikirjan leipätekstiä.  

 

9 Yhteenveto 

 

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, millaisia kuvia biologian metsäekosysteemiä käsittelevissä 

oppikirjoissa on, millaisia oppikirjojen kuvia biologian opettajat pitävät opetuksellisesti hyvinä, ja 

miksi. Tarkoituksena oli lisätä tietoa kuvien opetuksellisesta merkityksestä biologian opettajien 

näkökulmasta, ottaen huomioon biologian oppikirjojen kuvien moninaisuuden. Kuvien moninainen 
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opetuksellinen merkitys oli siis jo oletettu tutkimuksen alussa, näkökulman ollessa ainekohtainen. 

Kuvien luokittelu mahdollisti vielä tarkemman analyysin niin, että ainekohtaisuuden lisäksi nähtiin 

kuvien erilaiset tehtävät; minkälaisia ovat opettajien mielestä esimerkiksi hyvät kartat, tai lajikuvat 

biologian oppikirjoissa, ja miksi? 

Aiemmista oppimateriaalin kuvien tutkimuksista poikennut luokittelutapa toi onnistuneesti esille, 

millaisia kuvia ko. oppikirjoissa on; huomattavan suuri osa kirjojen kuvista koostui lajikuvista, 

joiden tehtävänä on esitellä eliölajin tuntomerkkejä. Erityisesti tämä kuvaluokka on ominainen 

biologian oppiaineelle. Seuraavaksi eniten kirjat sisälsivät representaatio- kuvia, joiden tehtävänä 

on kohteen realistinen esittäminen.  

Opettajilla oli käsitys erilaisten kuvien tehtävistä, ja kontekstiriippuvuudesta. He perustivat 

vastauksensa oppilaiden, sekä kuvien erilaisten tehtävien tuntemukseen, mikä tekee opetuskuvien 

käytöstä usein kontekstiriippuvaista. Tämä taas hämärtää rajaa hyvän ja huonon kuvan välillä. 

Opettajilta kysymisen tärkein anti oli siis, että he perustavat arvionsa kuvista näihin tekijöihin, ja 

asettuivat kuvia arvioidessaan oppilaan asemaan. Vastaus kysymykseen parhaimpien kuvien 

ominaisuuksista ei ole yksiselitteinen, vaan muodostuu paitsi biologian oppiainekohtaisista 

vaatimuksista, sekä kontekstista, eli mitä ja kenelle kuvalla halutaan missäkin tilanteessa viestiä. 

Vastausten perusteella opetuskuvituksessa on yhä kehitettävää ja täten esimerkiksi myös 

tarpeelliseksi nähty, mutta vähäiseksi moitittu oppikirjojen kritiikki juuri opettajien taholta 

(Kauppinen 2006, 209-210) olisi edelleen kannustettavaa. Tulokset heijastelevat myös opettajien 

näkemystä oppilaiden kuvanlukutaidoista. Tulokset tukevat ajatusta paitsi oppiaine-, myös 

aihekohtaisuuden huomioimisesta kuvallisen oppimateriaalin tutkimuksessa, käytössä ja 

laatimisessa. Opettajien vastaukset tarjoavat yksityiskohtaista ja käytännöllistä tietoa kuvien 

tehtävistä ja merkityksestä juuri biologian opetuksessa heidän näkökulmastaan, jota voitaisiin 

hyödyntää oppimateriaalin ja opetuksen laadinnassa, tai yleisemminkin esimerkiksi 

opettajankoulutuksessa. Huomioitavaa on myös, että vaikka aineistona ovat oppikirjojen kuvat, on 

tutkimus toteutettu eri tavalla kuin perinteisemmät oppikirjatutkimukset, joissa kuvien ja tekstin 

vuoropuhelulla on suuri merkitys. Täten itse oppikirjojen merkitys on toimia oletettavasti harkitusti 

laadittujen opetuskuvien lähteenä. Tarkoitus siis on, että tulokset voitaisiin ajatella sovellettavaksi 

mille vain alustalle, jolta opetuksessa käytettäviä kuvia katsotaan. Lisäksi kuvaluokkakohtaisia 

tuloksia voitaisiin hyödyntää kaikessa ekologian aihealueen opetuksessa. 

Esitän seuraavassa aiheeseen liittyen joitain ehdotuksia esimerkiksi muille opinnäytetyön tekijöille. 

Tämän tutkimuksen tulokset heijastelevat opettajien kuvanlukutaitoja, sekä toisaalta heidän 



 

60 

 

käsityksiään oppilaiden kuvanlukutaidoista. Näiden käsityksien paikkaansa pitävyyttä voitaisiin 

tarkastella esimerkiksi kuvia hyödyntävillä tehtävillä, joissa voitaisiin hyödyntää tämänkin kyselyn 

tuloksia: kuinka paljon vaikeampaa tai helpompaa oppilaiden olisi ymmärtää ekosysteemin 

toimintaa eri tavoin ”hyvien”, tai ”huonojen” kuvien avulla, ja kuinka opettajat osaisivat tuloksia 

ennustaa. Tehtävissä käytetyt kuvat voisivat olla valmiita opetusmateriaalien kuvia tai tätä varten 

laadittuja. 

Toisenlainen, myös kuviin liittyvä aihe voisi olla oppimateriaalien välittämät arvot ja mielikuvat. 

Tätä näkökulmaa on tarkasteltu useammin humanististen oppiaineiden osalta (esim. Tainio & Teräs 

2010, Asikainen & Mäkinen 2015, Tuikkala 2016), joiden oppimateriaalien kuvituksen nähdään 

kenties olevan yleisesti ottaen aiheeseen soveliaampi. Biologian osalta voisi tutkimuskysymyksenä 

olla esimerkiksi, millaisia mielikuvia tai arvoja biologian oppimateriaalit kuvineen välittävät 

luonnosta, metsästä, petoeläimistä, luonnonsuojelusta jne.  
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10 Tiivistelmä 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin biologian opettajien näkemyksiä metsäekosysteemi- aiheisista 

oppikirjakuvista. Tutkimuskysymykset olivat, minkälaisia kuvia biologian oppikirjoissa on, 

minkälaisia kuvia biologian opettajat pitävät opetuksellisesti pätevinä, ja miten vastauksia 

perustellaan. Aihe rajattiin metsäekosysteemiin, eli yleensä kahdeksannen luokan biologian 

oppisisältöön. 

Laskin ja luokittelin kuvien lähteenä toimineiden biologian oppikirjojen (Silmu metsät ja KB 

Metsät ja suot) kuvat tehtäviensä ja toteutuksensa mukaan seuraaviin luokkiin: lajikuvat, 

representaatiot, kaaviokuvat, kartat, diagrammit, taulukot, otsikkokuvat ja sarjakuvat. Biologian 

opettajille lähetettiin sähköpostikysely, jossa heidän tuli arvioida neljää ensimmäistä luokkaa 

edustavia kuvapareja pisteyttämällä kuvat ensin laatimani ”hyvän opetuskuvan” kriteerien mukaan, 

sekä valita perustellen kustakin kuvaparista mielestään opetuksellisesti pätevin kuvan. Kuville 

annetuista pisteistä muodostettiin summamuuttujat, ja kuvien piste- eroja verrattiin tilastollisesti 

kuvaparien sisällä, sekä suhteessa vastaajien opetuskokemukseen. Avoimille vastauksille parhaiden 

kuvien valinnasta suoritettiin sisällönanalyysi, jolla etsittiin pätevän opetuskuvan piirteitä 

kuvaluokittain. 

Ylivoimaisesti suurimman kuvaryhmän ko. oppikirjoissa muodostavat lajikuvat. Käyttämäni 

luokittelu onnistui tavoittamaan hyvin biologian oppiaineen erityisluonteen; lajikuvien tehtävänä on 

eliön tuntomerkkien esittely, representaatiot kuvaavat taas jotain konkreettista luonnon kohdetta, 

esimerkiksi metsätyyppiä. Nämä kuvaluokat ovat ominaisia juuri biologian oppiaineelle, vaikka 

samat kuvat voitaisiin määritellä esimerkiksi valokuviksi ja piirroksiksi. 

Opettajien vastauksissa ilmeni asiantuntemus ja kokemus oppimisesta ja erilaisista oppijoista, 

joiden asemaan opettajat asettuivat. Vastauksista ilmeni paitsi yleispäteviä ”hyvän opetuskuvan” 

ominaisuuksia, myös erityisiä aihe- sekä kuvaluokkakohtaisia vaatimuksia juuri biologian 

oppikirjakuvitukselle. Parhaimpien opetuskuvien valinta ei ollut yksiselitteistä; opetuskuvan hyvyys 

nähtiin usein riippuvaiseksi opetustilanteesta, oppilaiden tasosta, sekä kuvan käyttötarkoituksesta. 

Tuloksia voitaisiin hyödyntää biologian opettajan työssä, sekä erityisesti ekologian opetuksessa. 

Käytettyä kuvien luokittelua voitaisiin lisäksi hyödyntää tulevassa oppimateriaalien tutkimuksessa 

ja suunnittelussa. 
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12 Liitteet 

 

Liite1: Sähköpostikysely biologian opettajille. 

Kauanko olette työskennelleet opettajana? * 

 vuotta 

Mitä biologian oppikirjaa käytätte 8.- luokan metsät ja suot- kurssin opetuksessa? Mainitkaa oppikirjan nimi ja 

kustantaja. * 

 

Arvioikaa seuraavia oppikirjakuvia kysymysten mukaisesti asteikolla 1-5. 

Kuva 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuva 1 on mielestäni * 

                                                    1             2             3             4             5   

Epäselvä                                                                               Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                      Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                          Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                               Monitulkintainen 

Epästeettinen                                                              Esteettinen 

Kuva 2 

 

 

 

 

 



 

 

Kuva 2 on mielestäni * 

                                                  1             2             3             4  5   

Epäselvä                                                                              Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                      Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                          Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                               Monitulkintainen 

Epäesteettinen                                                        Esteettinen 

Perustelkaa vielä omin sanoin, kumpi edellä olleista kuvista (kuvat 1 ja 2) olisi mielestänne soveltuvampi 

opetuskäyttöön? * 



 

 

Kuva 3 

 

Kuva 3 on mielestäni * 

                                              1             2             3             4             5   

Epäselvä                                                                                Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                       Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                           Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                               Monitulkintainen 

Epäesteettinen                                                            Esteettinen 

 

 

 

 

 



 

 

Kuva 4 

 



 

 

Kuva 4 on mielestäni * 

                                                 1              2              3            4             5   

Epäselvä                                                                                Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                      Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                          Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                              Monitulkintainen 

Epäesteettinen                                                           Esteettinen 

Perustelkaa vielä omin sanoin, kumpi edellä olleista kuvista (kuvat 3 ja 4) olisi mielestänne soveltuvampi 

opetuskäyttöön? * 

 

Kuva 5 

 

Kuva 5 on mielestäni * 

                                              1              2            3             4             5    

Epäselvä                                                                                Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                      Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                          Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                               Monitulkintainen 



 

 

Epäesteettinen                                                           Esteettinen 

Kuva 6 

 

Kuva 6 on mielestäni * 

                                                        1             2             3             4             5   

Epäselvä                                                                                Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                     Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                   Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                          Monitulkintainen 

Epäesteettinen                                                         Esteettinen 

 

 

Perustelkaa vielä omin sanoin, kumpi edellä olleista kuvista (kuvat 5 ja 6) olisi mielestänne soveltuvampi opetuskäyttöön? * 

 

 

 



 

 

 

 

Kuva 7 

 

Kuva 7 on mielestäni * 

                                                1             2             3             4             5    

Epäselvä                                                                                Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                    Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                     Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                               Monitulkintainen 

Epäesteettinen                                                     Esteettinen 

 

Kuva 8 



 

 

 

Kuva 8 on mielestäni * 

                                             1             2            3              4             5   

Epäselvä                                                                          Selkeä 

Epätarkoituksenmukainen                     Tarkoituksenmukainen 

Ei mielenkiintoinen                                         Mielenkiintoinen 

Yksitulkintainen                                              Monitulkintainen 

Epäesteettinen                                                           Esteettinen 

Perustelkaa vielä omin sanoin, kumpi edellä olleista kuvista (kuvat 6 ja 7) olisi mielestänne soveltuvampi 

opetuskäyttöön? * 
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