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1 JOHDANTO 
 

Miksi olen kiinnostunut oppiaineintegraatiosta? Mielenkiintoani aihetta kohtaan selittää 

monipuolisuus, yllättävyys ja eheyttävyys, jota integrointi oppimiseen tuo. Vaikka 

opetustavassa voi olla suuriakin haasteita opettajien yhteistyön hankaluuksista oppituntien 

tiukasti aikataulutettuun tuntijakoon, on kuitenkin jotain, joka kerta toisensa jälkeen 

houkuttaa minut aiheen äärelle. Etenkin opetus, joka on toteutettu taideaineita integroiden on 

tenhoavaa, se tempaa mukaansa, virittää aistit aiempaa herkemmiksi, auttaa odottamattomalla 

tavalla löytämään vastauksia, sellaisiakin, joita ei tiennyt edes etsivänsä. Tällaisessa 

opetuksessa on ihan oma tunnelmansa ja tekemisen tuntu; se vaatii olemaan läsnä. 

 

Osaltaan luokanopettajataustani selittää kiinnostustani oppiaineintegraatioon. Alakoulussa 

yhdistämistä oppiaineiden kesken tapahtuu jatkuvasti. Yhdistämistä myös helpottaa se, että 

kaikkia oppiaineita opettaa pääsääntöisesti sama opettaja. Silloin esimerkiksi aikataulut eivät 

ole ongelma ja oppituntiin voi sisällyttää vaivatta useita aineita. Luokanopettajan työssä 

oppiaineintegraation käyttö on mielestäni luonnollista ja monissa tapauksissa todennäköisesti 

jossain määrin suunnittelematontakin. Yläkoulussa ja lukiossa yhdistäminen kuitenkin 

hankaloituu, kun kullakin oppiaineella on oma opettajansa. Tässä tutkimuksessa halusin 

lähestyä aihetta siitä näkökulmasta, miten yksikin opettaja voi toteuttaa oppiaineiden 

yhdistämistä opetuksessaan. 

 

Kuvataideopettajaksi opiskelun aikana olen osallistunut kahdelle taiteidenvälisyyttä 

hyödyntävälle kurssille, molempiin kursseihin sisältyi pedagoginen projekti. Ensimmäinen, 

historiaa ja kuvataidetta yhdistävä projekti Arabian koulussa mullisti ajatteluani kuvataiteen 

opiskelusta, ymmärsin entistä selvemmin, miten tärkeä rooli kuvataiteella voi olla opiskelua 

ja ajattelua eheyttävänä oppiaineena. Siksi aihe oli myös luonnollinen valinta opinnäytetyön 

tutkimuskohteeksi. 

 

Taidekasvattajana pidän luonnollisesti taide- ja myös taitoaineita niiden kulttuurista pääomaa 

lisäävän luonteen takia erityisen tärkeinä oppiaineina. Tässä tutkimuksessa halusin paneutua 

juuri taito- ja taideaineita yhdistävään oppiaineintegraatioon. Halusin nähdä tukeeko se 

kokonaisvaltaista oppimista ja voisivatko taito- ja taideaineet yhdessä esimerkiksi laajentaa 

opiskelijoiden taidekäsitystä. Tutkimuksen perimmäiseksi tehtäväksi muodostui halu 
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ymmärtää, mikä merkitys taiteidenvälisellä, monitaiteisella opetuksella ja oppimisella voisi 

olla koulun taideopetukselle. Näitä asioita tutkin pedagogisen projektin kautta. Projekti 

toteutettiin Klaukkalassa Arkadian yhteislyseossa. Taito- ja taideaineiden yhdistämistä 

lähestyttiin pedagogisessa projektissa taiteidenvälisyyden ja monitaiteisuuden näkökulmasta. 

 

Luvussa kaksi käsittelen tutkimuksen lähtökohtia, määrittelen tutkimuksen tärkeitä käsitteitä 

kuten taiteidenvälisyys ja monitaiteisuus, sekä kerron tutkimuksen taustoista, siitä millainen 

on taideopetuksen suhde integraatioon, ja siitä mihin keskusteluun tutkimukseni 

taidekasvatuksen kentällä osallistuu. Kolmas luku valottaa tutkimustehtävän ja -kysymysten 

muodostumista, käytettyjä menetelmiä sekä millaisista osista aineisto koostuu. Neljännessä 

luvussa esittelen pedagogisen projektin. Kerron projektin lähtökohdista, toteutuksesta ja 

tavoitteista, sekä siitä millainen oma roolini on projektissa ollut. Luvussa viisi analysoin ja 

tulkitsen aineistoa. Kuudennessa luvussa, pohdinnassa, arvioin uudelleen taideopetuksen ja 

integraation suhdetta projektin toteuttamisen jälkeen, pohdin tutkimukseni luotettavuutta, 

sekä sitä miksi tämä kaikki tehtiin ja miten olen sen tutkijana ja opettajana kokenut. Seitsemäs 

luku kääntää katseen taideaineintegraation tulevaisuuden näkymiin ja 

jatkotutkimusmahdollisuuksiin. 

 

 

 
Kuva 1. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, 
KÄSITTEENMÄÄRITTELYÄ JA TAUSTOITUSTA 

 

Tässä luvussa kerron taustaa tutkimukseni lähtökohdista, siitä mihin kiinnostukseni, 

lähtökohtaiset tietoni ja esiymmärrykseni oppiaineintegraatiosta sekä taito- ja taideaineiden 

yhteistyöstä perustuu. Taustalla ovat omat kokemukseni pedagogisista projekteista, joissa 

oppiaineintegraatiota on toteutettu, opiskelijoiden palautteet, sekä taiteen kandidaatin 

tutkielma. Lisäksi kerron kuvisope -sähköpostilistalle lähettämääni kyselyyn vastanneiden 

kuvataideopettajien oppiaineintegraatiokokemuksista. Lopuksi esittelen lyhyesti aikaisempia 

tutkimuksia ja teorioita 

	  

2.1 Lähtökohtana oppiaineintegraatio 
Tutkimukseni lähtökohtana on kiinnostukseni oppiaineintegraatioon. Käsite integraatio 

perustuu latinankieliseen sanaan integratio, joka tarkoittaa eheyttämistä. Kun puhutaan 

integraatiosta, on kyse eheytymisestä tai sulautumisesta, yhtenäisen kokonaisuuden 

muodostamisesta tai muodostumisesta. (Ruismäki 1998, 30.) Yksi integraation muoto on 

oppiaineksen ryhmittäminen suuremmiksi asiakokonaisuuksiksi. Silloin käsitteeseen liittyvät 

sanat kokonaisopetus, teemapäivät, aihekokonaisuudet, projektiopetus ja opettajien yhteistyö. 

(Puurula 1998, 15.) Integroinnissa pyritään yhdistämiseen, jossa yhdistettävät asiat tukeva 

toisiaan ja opetettavaa asiaa laajentaen näkemystä kokonaisvaltaisesti. Integrointi tähtää 

toiminnan ja opittavan asian syvällisempään ja laajempaan hallintaan ja ymmärtämiseen. 

(Ruismäki 1998, 34.) Oma näkemykseni on, että taito- ja taideaineita on mielekästä yhdistää 

oppiaineintegraatiolla toisiinsa ja yhdistäminen myös muihin oppiaineisiin on luontevaa. 

Todennäköisesti lähes kaikki kokeilut ja tavat sitoa opittavia asioita jonkinlaiseen kontekstiin 

ovat parempia kuin asioiden jonomainen läpikäynti (Atjonen & Uusikylä 1999, 77). 

Integroinnilla voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi oppilasintegraatiota, mutta tässä 

tutkimuksessa käsitellään oppiaineiden välistä integraatiota ja painotan nimenomaan taito- ja 

taideaineiden integrointiin. 

	  

Olen jo pidemmän aikaa haaveillut uudenmallisesta koulujärjestelmästä, jossa luovuttaisiin 

tiukoista oppituntien aikaraameista samoin kuin jäykistä rajoista oppiaineiden välillä. Ajatus 

kokonaan eheytetystä opetuksesta, jolloin kaikki oppiaineet sulautettaisiin yhdeksi 
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kokonaisuudeksi on kuitenkin utopia. Koulun muutoksen hitauden ja tiukkaan istuvien ”näin 

se on aina ollut, näin sen pitää ollakin” –ajatusten takia uskon sen olevan hyvin kaukainen ja 

ehkä jopa mahdoton haave. Muutoksen tarve onkin pääosin asenteissa, näkökulmissa ja 

kokonaisuuksissa; opetussuunnitelmaa täytyisi laatia siten, että yhteistyö olisi välttämätöntä, 

jolloin oppiaineita käsiteltäisiin monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisesti yhdessä. Opetuksen 

eheyttäminen ei ole uusi ajatus. Yhdysvalloissa tieteenalojen yhtenäistämistä on ajettu jo 

1800-luvun lopulta (Parsons 2004, 775). Myös Suomessa on käytössä 

vaihtoehtopedagogiikkoja kuten steiner-, montessori-, freinet-, freire- ja Reggio Emilia -

pedagogiikka (ks. Paalasmaa 2011), joskin steiner- ja freirepedagogiikkaa lukuun ottamatta 

edellä mainitut suuntautuvat vain varhaiskasvatukseen. Jotta suuria kokonaisuuksia voitaisiin 

laajemmin muuttaa, on aloitettava asenteista. 

 

Yhtenä tutkimuksen päätavoitteena on saada aikaan muutosta ja avarrusta omiin ja projektiin 

osallistuneiden opiskelijoiden käsityksiin siitä, mitä kuvataide-oppiaine on ja mitä se voi olla. 

Parhaassa tapauksessa tutkimus voi vaikuttaa myös yleisemmin oppiaineintegraatiota 

koskevaan ajatteluun. Lähestyn aihetta sillä ajatuksella, että tavoitteena tulevaisuudessa 

kouluissa olisi taito- ja taideaineita yhdistäviä projekteja tai jopa yhtenäinen oppiaine, jossa 

kukin oppiaine on voimavaraksi toiselle, kuitenkin niin, että kunkin oppiaineen oma arvo 

säilyy. Mielestäni eheyttäminen myös vahvistaisi taito- ja taideaineiden asemaa peruskoulussa 

ja taiteen monipuolisuus huomattaisiin. Yhdistämisessä tulee huomioida kunkin taiteen lajin 

erityislaatuisuus, jolloin minkään taiteen asema ei kärsi. 

 

Uskon, että eheyttävä, oppiaineiden rajat ylittävä opiskelu on mielekästä ja monipuolista. Se 

tarjoaa usein erilaisille oppijoille mahdollisuuden oppia itselleen toimivimmalla tavalla, asiat 

myös jäsentyvät kokonaisuudeksi helpommin ja selkiyttävät kokonaisuuden hallintaa, lisäksi 

taide on hyvin kokonaisvaltaista. Vuorovaikutuksessa toimittaessa ja toisia kuunneltaessa 

voidaan tulla tietoisiksi omista käsityksistä ja ajatuksista (Kärkkäinen 2008, 98). Integraation 

vuorovaikutuksellinen toiminta voi siis parantaa myös oppilaan itsetuntemusta. Integrointia 

toteutetaan usein projektiluontoisena kokonaisuutena, jolloin jo erilaisuus motivoi. Uskon 

kuitenkin, että integraatiolla on mahdollisuus motivoida, vaikka sen toteuttaminen olisi 

jatkuvaa. 
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2.2 Taideopetuksen suhde integraatioon 
Taide on parhaimmillaan tie ihmisyyteen. Taidekasvatus opastaa matkalla. 

(Uusikylä 2008, 22.) 

 

Taideaineilla on mielestäni tärkeä asema kokonaisvaltaisessa opetuksessa ja oppimisessa. 

Aija Viita (2010) toteaa, että nykyisessä opetussuunnitemassa suorastaan yllytetään 

oppiaineiden rajat ylittävään ilmiökeskeisyyteen, jossa oppija omaksuu ja syventää tietoa 

lähtökohtanaan kokonaisvaltaiset, todelliset maailman ilmiöt. Erityisesti taito- ja 

taideopetuksessa on tämänkaltainen toiminnallinen tapa työskennellä hyvin luontevaa, sen 

ominaisluonnetta. Ilmiökeskeisen oppimisen pedagoginen hyöty jäisikin kouluissa 

puutteelliseksi ilman taito- ja taideaineita. Tässä mielessä ne sopivat oppiaineintegraatioon 

erittäin hyvin. 

 

Taideaineet ovat ehkä ominaisluonteeltaan toiminnallisia ja luonnostaan eheyttäviä, mutta 

yhtä oleellista on kunkin aineen erityisyys taidetaustaisena oppiaineena. Integraatiossa ei ole 

tarkoitus, että taideaineita käytetään vain välineinä johonkin muuhun. Hiltusen ja 

Mannerkosken (1997, 10) mukaan taiteidenvälisissä projekteissa on myös vaaransa, jos 

ilmaisun käsitteellistäminen ja analyysi jäävät tekemättä. Silloin saatetaan liukua ”kaikki käy” 

-ilmapiiriin ja integroinnin syvempi merkitys häviää. Saatetaan myös keskittyä ainoastaan 

tekemisen tärkeään eheyttävään ja terapeuttiseen puoleen, jolloin integrointi ei täytä 

tarkoitustaan. Mielestäni on tärkeää, että kukin oppiaine huomioidaan myös sen 

erityisominaisuuksien vuoksi ja että oppiaineesta on myös omia, eheyttämättömiä tunteja. 

 

Modernistisessa ajattelussa on keskeistä taiteellisen muodon ja merkityksen johdonmukaisuus 

ja puhtaus (Räsänen 2008, 30). Kukin taide on silloin eriytynyt omaksi lajikseen. Postmoderni 

pyrkii häivyttämään näitä rajoja. Lähtökohdat koulussa opetettaville taideaineille löytyvät 

toisistaan eriytyneistä taiteen lajeista: kuva-, musiikki-, tanssi-, sana- ja teatteritaiteesta. 

Erillisyydestä huolimatta kaikkia taiteen lajeja yhdistää käsite ’taide’, siksi nämä oppiaineet 

ovat mielestäni suhteellisen helposti yhdistettävissä, ne puhuvat samoista asioista. Taiteen 

lajit ovat toisaalta myös lähentyneet toisiaan myös taidekasvatuksessa, sillä nykytaide ei tee 

eroja taiteen lajien välille vaan taiteilijat voivat käyttää välineinään musiikkia, kuvaa ja 

teatteria ilman, että mikään näistä määräisi teosta (Varto 2011 a, 21). 
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Taidekasvatuksen keskiössä on siis taide, sen ilmiöiden tunteminen ja ymmärtäminen, taiteen 

vastaanottajaksi herkistyminen ja omassa ilmaisussa kehittyminen, toisin sanoen arvottava 

taiteellis-esteettinen toiminta (Hiltunen & Mannerkoski 1997, 10). Yhdistäminen voi 

parhaassa tapauksessa tuoda lisäarvoa yhdistettäville oppiaineille ilman, että oppiaineen oma 

erityisyys häviää. Karvisen (2004, 152) mukaan kuvaamataidon integrointi muiden 

oppiaineiden kanssa lisää yleisesti työn arvon kokemista. 

 

Taide on kuitenkin jatkuvan uudelleenmäärittelyn kohde (Räsänen 2008, 33). Tässä 

tutkimuksessa taide nähdään kaikkien taideaineiden taustalla yhdistävänä tekijänä, se antaa 

mahdollisuuden luoda rikkaita kokonaisuuksia, mutta samalla se antaa myös tilaa kullekin 

oppiaineelle toimia omana, uniikkina itsenään. Samalla  tavallaan määritetään taidetta 

uudestaan laajentamalla sen mahdollisuuksia myös taidekasvatuksessa. 

 

 

 
Kuvio 1. TAITEIDEN UNIIKKIUS. Taide, taiteen lajit ja kunkin taiteen lajin uniikkius suhteessa toisiinsa. 
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2.3 Aiemmat kokemukset – pedagogiset projektit ja kanditutkielma 
Olen ollut kuvataideopettajaksi opiskeluni aikana mukana kahdessa pedagogisessa 

projektissa, joissa molemmissa toteutettiin oppiaineintegraatiota. Ensimmäisen projektin 

kantavana ajatuksena oli taide tietona. Tavoitteena oli kehitellä taideopetusta, joka integroituu 

muista oppiaineista valittuihin aihe- ja teemakokonaisuuksiin, mutta on kuitenkin samalla 

korostetusti myös taideopetusta. Projektia vei eteenpäin opiskelijoiden ja opettajien halu 

luoda uudenlaista koulua, monipuolistaa oppimistapoja ja pohtia käyttökelpoisia vaihtoehtoja 

vallalla olevalle tiukkojen tuntirakenteiden ja -rajojen sisällä tapahtuvalle opiskelulle. Tämä 

yhteistyöprojekti syntyi ennen kaikkea innostuksesta ja kokeilunhalusta, halusta tietää 

taidekasvatuksen mahdollisuuksista eheyttävänä aineena. Projektissa toimittiin yhteistyössä 

Teatterikorkeakoulun ja Arabian koulun kanssa. Projektiin osallistuneet opiskelijat 

suunnittelivat opetuskokonaisuudet joko yksin tai parin kanssa. Kurssiin liittyvät 

opetustilanteet toteutettiin Arabian koulussa kuudennessa luokassa. Aiheena kokeilussa oli 

historia löytöretkien ajasta renessanssiin. 

 

Toinen projekti sisälsi draamakasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen yhteistyötä, jossa 

projektia vetävien opiskelijoiden esittämän interaktiivisen näytelmän jälkeen tehtiin sekä 

draaman, että kuvataiteen harjoituksia yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaiden kanssa. 

Tausta-ajatuksena projektissa oli  pyrkiä käsittelemään luovilla tavoilla nuorten 

elämismaailmaan kuuluvia vaikeitakin asioita siten että oppilaat itse saivat vaikuttaa, kokea ja 

kokeilla. Näytelmässä ja harjoituksissa pyrimme myös herättämään ajatuksia siitä, että 

jokainen on arvokas. Harjoitukset oli suunniteltu siten, että osallistumiseen oli matala kynnys 

ja että ne kannustivat hyvän yhteishengen luomiseen. Projekti toteutettiin yhteistyössä 

Teatterikorkeakoulun ja Tehtaanpuiston yläasteen koulun kanssa. 

 

Seuraavat kokemukset ja havainnot on kerätty projekteihin osallistuneilta oppilailta ja 

opettajilta. Teksti pohjautuu osittain ensimmäiseen projektiin liittyvään taiteen kandidaatin 

tutkielmaani Mitä mahdollisuuksia taideintegraatiossa piileekään? (Vainionpää 2009). 

 

Pedagogiseen projektiin osallistunut luokanopettaja kertoo oppiaineintegraatiosta näin: 

Integrointi tekee opetuksesta ja opiskelusta lähtökohtaa monipuolisempaa, aiheesta 

saadaankin näin irti enemmän, kuin alun perin oli nähtävissä. Yhteistyö oppiaineiden ja 

opettajien välillä on mielestäni myös sosiaalisesti ja henkisesti hedelmällistä. Yhteistyö ja 
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omien vahvuuksien esiin tuomisen mahdollisuus ovat tärkeässä asemassa eheyttävässä 

opiskelussa. Integraatiolla onkin koulussa eheyttävä rooli, jolla koulun pirstaleista rakennetta 

voidaan yrittää yhtenäistää liittämällä aineita ja oppikokonaisuuksia toisiinsa. Integraatio 

antaa paljon erilaisia mahdollisuuksia, sillä se ei ole kaavoihin kangistunutta, integraatioon 

liittyy aina sattumanvaraisuutta ja uusia yllättäviäkin ulottuvuuksia. Juuri monipuolisuus ja 

eheyttävyys ovat asioita, jotka erityisesti kiinnostavat itseäni oppiaineintegraatiossa. Myös 

erilaiset oppijat huomioidaan monipuolisilla toimintatavoilla. 

 

Kanditutkielman pedagogisessa projektissa mukana olleiden alakoulun oppilaiden 

palautteiden mukaan toteutetut tunnit ja projektit ovat olleet pääosin positiivisia. Joku tylsältä 

tuntunut juttu onkin muuttunut myöhemmin ajateltuna kivaksi, kun se on tehty totutusta 

poikkeavalla tavalla. Oppilaat painottivat oppiaineintegraatiosta puhuttaessa sitä, että se on 

kivaa, mutta eivät ehkä aivan osanneet pukea sanoiksi, mitä tuo kiva on. Päärooliin kuitenkin 

nousi se, että opetus on erilaista kuin tavallisesti. Erilaisuus onkin todennäköisesti 

oppiaineintegraation valttikortti. Säilyisikö erilaisuus, jos pääosa opetuksesta toteutettaisiin 

integraation keinoin? Oppilaiden vastauksien mukaan yhdistetty opetus on usein 

monipuolisempaa kuin tavallinen ja hauskan tekemisen kautta oppii. Lisäksi asioita haluaakin 

muistaa, kun jokin asia tehdään kivalla tavalla. Tärkeä huomio on myös se, että vaikka kaikki 

tehtävät eivät olekaan helppoja, ei niiden tarvitsekaan olla. Silti ne voivat olla mukavia 

tehtäviä. 

 

Ruismäen (1998, 41) mukaan onnistuneessa oppiaineintegraatiossa oppiminen vahvistuu, 

elämyksellisyys toteutuu ja työn ilo ja hauskuus näkyvät. Integrointi tukee kokonaisvaltaista 

kehitystä ja antaa tilaa luoville tulkinnoille. Integrointi myös monipuolistaa opetusta ja tarjoaa 

erilaisille oppijoille mahdollisuuden vapaampaan lähestymistapaan kuin yhden oppiaineen 

opiskelu. Näin tuetaan myös jokaisen omaa oppimistyyliä. 

 

Arabian koulussa toteutettu pedagoginen projekti antoi viitteitä, että parhaimmillaan 

oppiaineintegraatio lisää oppilaiden viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja parantaa yhteistyötaitoja. 

Projektiin osallistuneet, haastatellut oppilaat kertoivat, että parasta yhdistämisessä on, että se 

on erilaista, silloin on kivempi tulla kouluunkin. Saa itse kokea ja kokeilla, esimerkiksi 

Kolumbuksen kokemuksia tai renessanssin hovin juhlia. Myös ryhmätyötaidot saattavat 

kehittyä. Myös näyttelemistä ja luovuutta voi oppia yhdistellyssä opiskelussa. Tietysti opiskelu 

on monipuolisempaa tällä tavalla. Koska integrointi on erilaista, sitä on kiva tehdä niin 
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sanotun tavallisen koulutyön ohella. Projektit jäävät paremmin mieleen, mutta ovat kuitenkin 

oikeaa koulutyötä. Projekteista myös puhutaan enemmän luokkakavereiden kanssa, kuin 

tavallisista koulujutuista. Näyttelemällä ja eläytymällä oppiminen ovat ehkä sellaisia, että ne 

jäävät mieleen huomaamatta ilman suurempaa miettimistä. Jälkeenpäin sitten huomaakin 

oppineensa yhtä ja toista. 

 

2.4 Taiteidenvälisyys ja monitaiteisuus tutkimuksen kantavina 

käsitteinä 
Tämän tutkimuksen avainkäsitteisiin kuuluvat taiteidenvälisyys ja monitaiteisuus. Huomasin, 

että nämä käsitteet ovat varsin moniulotteisia ja hankalia selittää tyhjentävästi. Ne ovat 

oleelliset tutkimuksessa, sillä integraatio ei mielestäni käsitteenä tavoita sitä, mitä ja miten 

haluan tässä tutkimuksessa tutkia. Seuraavassa pyrin selvittämään itselleni ja lukijalle 

taiteidenvälisyyden ja monitaiteisuuden käsitteitä sekä perustelemaan niiden käytön 

tutkimuksessa.  

 

Modernismi jaotteli taiteen alat voimakkaasti erillisiksi ominaisluonnettaan toteuttamaan, kun 

taas postmodernismi halusi saattaa taiteet yhteen taiteidenvälisyydellä: taide rikkoo rajojaan 

ja yhä useammin on vaikea sanoa mihin kategoriaan jokin teos kuuluu (Pääjoki 1997, 21–22). 

Tämä määritelmä taiteidenvälisyydestä vastaa enemmän ajatustani monitaiteisuudesta. Onkin 

hankala tehdä tiukkaa rajanvetoa siihen, mihin taiteidenvälisyys loppuu ja mistä 

monitaiteisuus alkaa. Mirja Hiltusen ja Olli Mannerkosken (1997, 9–10) mukaan oppimisen 

katsotaan rakentuvan aikaisempien kokemusten pohjalle oppijan tietoisena prosessina, joka 

käynnistyy vasta omakohtaisen kokemuksen ja elämyksen kautta. Taiteidenvälisyyteen 

sisältyy usein voimakas prosessinomaisuus, elämyksellisyys, yhteistoiminnallisuus ja alttiiksi 

asettautuminen, jotka sopivat hyvin nykyisen oppimiskäsityksen ilmapiiriin. 

 

Mielestäni taiteidenvälisyys on taiteiden yhteyttä, kommunikointia ja yhteistyötä taiteiden 

välillä ilman että eri taiteiden itseisarvo kärsii. Taiteidenvälisyys ei mielestäni nimestään 

huolimatta tarkoita sitä, että ollaan taiteiden välissä vaan paremminkin sitä, että toimivassa 

taiteiden välisessä yhteistyötilanteessa ollaan taiteiden keskellä ja taiteiden keskinäisessä 

yhteydessä mukana. Taiteidenvälisyyttä ei mielestäni myöskään pidä tulkita niin, että koska 

ollaan välissä ei olla missään taiteessa kunnolla ”sisällä”. Ennemmin ajattelen, että jotakin 

tiettyä tai useampaa taiteen lajia voi ymmärtää paremmin, kun ”näkee sen toisen taiteen 
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silmin”.  Taiteidenvälisyyttä tavoiteltaessa voidaan tehdä erilaisia taiteidenvälisiä 

harjoituksia, projekteja ja kokonaisuuksia, jossa keskitytään yhteen taiteeseen ja sen 

käsittelyyn muiden taiteen lajien kautta ja avulla. Taiteidenvälisyys on keskustelua taiteiden 

välillä, jolloin toinen taiteen laji voi tuoda syvyyttä toisen taiteen lajin sisältöihin ja sitä kautta 

myös ymmärrykseen. Samaa asiaa voidaan käsitellä eri taitein. 

 

Itselleni monitaiteisuus on sitä, että teokseen tai teoksen luomiseen käytetään useampia 

taiteen lajeja. Nykytaide on mielestäni usein monitaiteista juuri tällä tavalla. Hyviä 

esimerkkejä monitaiteisuudesta ovat muun muassa videoteokset, musiikkivideot ja elokuva, 

joka yhdistää toisiinsa monia eri taiteen lajeja. Samalla myös voidaan nähdä kunkin taiteen 

lajin yksilöllisyys suhteessa muihin taiteisiin ja se, miten taide esiintyy monissa eri 

muodoissa. Monitaiteisuus ei kuitenkaan ole sama asia kuin se, että kaikki olisi taidetta (vrt. 

’taiteistuminen’ ks. Levanto, Naukkarinen & Vihma 2005). Monitaiteisuudella, eri taiteiden 

yhdistämisellä rikotaan ”oikeaksi” määriteltyjä taiteen käytäntöjä ja rajoja, jotta voidaan 

saavuttaa rikkaampi kokonaisuus. Monitaiteisuudella voidaan pyrkiä häivyttämään tiukkoja 

rajoja ja yhdistellä taiteita toisiinsa. Itse koen, että monitaiteisuus ja taiteiden yhdistäminen 

tuo lopputulokseen lisäarvoa, mukaillaan ajatusta, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa 

summa. Monitaiteisuutta ei mielestäni tulisi toteuttaa jonkin taiteen lajin kustannuksella, 

silloin monitaiteisuuden oleellisin ajatus paremmasta kokonaisuudesta katoaa. 

Monitaiteisuutta voivat mielestäni olla myös eri taiteen lajien suunnista tulevat 

lähestymistavat taiteen tekemiseen ja tulkintaan, vaikkei lopullisessa teoksessa näkyisikään 

konkreettisesti kuin yksi taiteen laji. 

 

Taiteidenvälisyys ja monitaiteisuus olivat mielestäni oikeat lähestymis- ja toimintatavat 

tutkimuksen pedagogisessa projektissa. Tavoitteena oli saada uusia näkökulmia, ymmärrystä 

ja konkreettista tuntumaa siihen mitä (kuva)taide ja (kuva)taiteen opiskelu voi olla.  

Monitaiteisuus ja taiteidenvälisyys ohjenuorinani tarkastelin pedagogista projektia oppilaiden, 

opettajan ja tutkijan näkökulmasta. Lisäksi toivoin löytäväni projektin avulla parempaa, 

tarkentunutta ymmärrystä myös itse käsitteisiin. 

	  

2.5 Aiempia tutkimuksia 
Seuraavaksi esittelen löytämiäni taiteidenvälisyyteen ja monitaiteisuuteen liittyviä 

tutkimuksia ja edelläkävijätekstejä. Vaikka taiteidenvälisyydestä löytyy jonkin verran 
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tutkimusta ja muitakin tekstejä, melko vähän paneudutaan taiteidenvälisyyteen 

konkreettisesti. Taiteidenvälisyys -käsitettä käytetään vähän, jos ollenkaan, käsite 

monitaiteisuus esiintyy vielä harvemmin. 

 

Vuonna 1994 Riitta Vira kirjoitti Kuvaamataidonopettajain liitto ry:n (nykyään 

Kuvataideopettajat ry) julkaisemaan Stylus -lehteen taiteidenvälisestä opistokokonaisuudesta 

artikkelissaan Kuuluva kuva, näkyvä haju, muuttuva taide? Artikkelissa kuvataan kolmen 

taidekorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun, Sibelius-Akatemian ja 

Teatterikorkeakoulun, yhteistä opintokokonaisuutta, jossa opiskeltiin esimerkiksi musiikin, 

kuvataiteen ja teatteritaiteen kautta. Uudenlaisen opintokokonaisuuden tavoitteena oli, että 

opiskelijat pystyisivät liikkumaan kaikilla kyseisillä taiteenalueilla ja siten kykenisivät 

kehittämään taideopettajan taitojaan. Tavoitteena oli saavuttaa myös ajattelun muutosta, 

opintokokonaisuudella pyrittiin kehittämään eri taidelajien opettajien yhteistyökykyä ja 

arvostusta toisiaan ja toisten edustamia taiteen lajeja kohtaan. Tuolloin myös Taideteollisen 

korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla ajatus taiteidenvälisyydestä ja taiteidenvälisestä 

opetuksesta alkoi saada nostetta. 

 

Mirja Hiltusen ja Olli Mannerkosken (1997) toimittama Synestesia onko taiteilla väliä? On 

ensimmäisiä taiteidenvälisyydestä kertovia pedagogisia teoksia. Kirjassa pohditaan 

taidekäsitystä ja sen muutosta, mikä taiteen ja taidekasvatuksen kentällä tuntuu olevan 

jatkuvaa. Taiteidenvälisyyteen ei pyritä antamaan tyhjentävää määritelmää, mutta aihetta 

tarkastellaan niin taiteen tekijöiden kuin tutkijoidenkin näkökulmista. 

 

Tarja Pääjoen (1999) Reittejä taidekasvatuksen kartalla, taidekasvatuksen merkityksistä 

taidekasvatusteksteissä esittelee erilaisia tapoja lähestyä taiteen ja kasvatuksen välistä 

suhdetta. Omaa taidekasvatusnäkemystä voi rakentaa ja pohtia taidekasvatuksesta kirjoitetun 

keskustelun avulla. Teoksessa esitellään taidekasvatustekstejä ja tulkintoja 

tiedonalapohjaisuudesta, pohditaan taiteen tarkastelua, tekemistä ja vastaanottamista sekä 

erilaisia taidekasvatusteorioita ja niiden vastakkainasettelua. Näiden asioiden avulla voidaan 

ohjata henkilökohtaisen taidekasvatusnäkemyksen rakentamista. Taide- ja 

taidekasvatusnäkemys vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen vastaanoton taiteidenvälinen 

opetus voi saada. 
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Marjo Räsäsen (2000) väitöstyöhön Building bridges. Experiental art understanding: A work 

of art as a means of understanding and constructing self perustuva kirja Sillanrakentajat, 

kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen on ollut merkityksellinen innostaja tätä opinnäytettä 

tehtäessä. Kirja kuvailee lukion ensimmäisellä luokalla toteutettua opetuskokeilua, jossa 

Akseli Gallen-Kallelan Aino-tarua (1891) tulkitaan kokemuksellisen tarkastelun avulla. Oman 

tutkimukseni pedagogisen projektin idea ja tapa käyttää taidekuvaa monitaiteisen, 

taiteidevälisen opiskelun lähtökohtana juontaa juurensa Sillanrakentajista. 

 

Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus (Räsänen 2008) esittelee kuvataideopetuksen 

luonnetta. Räsänen lähestyy kuvataidetta kulttuurikasvatukseen kuuluvana oppiaineena, jossa 

erilaiset tiedonhankintatavat integroituvat taiteen tiedonalan ehdoilla. Kirjan tavoitteena on 

tarjota yhteisiä lähtökohtia kuvataiteen aineenopettajille ja peruskoulun kuvataideopetuksesta 

vastaaville luokanopettajille, sekä välineitä teorian ja käytännön yhdistämiseen 

kuvataideopetuksessa. Kirjassa puhutaan kuvataideopetuksen perusteluista ja 

lähestymistavoista sekä  kokonaisvaltaisen oppimisen haasteista, mahdollisuuksista ja 

käytännön toteutuksesta. Monilukutaito ja monikulttuurisuus nousevat kirjassa integroivan 

taidekasvatuksen keskeisiksi käsitteiksi. 

 

Heidi Karvisen (2004) väitöskirjassa Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä; 

kuvataide osana eheyttämistä peruskoulun alaluokilla tarkastellaan eheyttävän opetuksen 

pedagogiikkaa käytännön opetustyössä toteutettujen opetuskokonaisuuksien kautta sekä 

tutkitaan kuvataiteen osuutta aihekokonaisuuksissa. Tutkimuksessa pohditaan muun muassa 

miten kuvataide toimii eheyttävässä opetuksessa ja miten taiteellinen tieto tai taiteellinen 

toiminta ilmenevät opetuksessa. Tutkimuksessa huomioidaan esimerkiksi tieteen ja taiteen 

lähentyminen, postmodernin kulttuuriteorian vaikutukset taidekäsitykseen, opettajan roolin 

sekä opettajien välisen yhteistyön merkitys eheyttävässä opetuksessa. 

 

Alma Muukka-Marjovuon (2009) tutkimusartikkeli Ääni, liike ja kuva Lilli Törnuddin 

kuvaopetuksen metodissa käsittelee 1800- ja 1900-luvun taitteessa opetuksen uudistajiin 

kuuluneen Lilli Törnuddin opetusmenetelmiä. Törnudd oli kuvan ja musiikinopetuksen 

yhdistämisen uranuurtaja, joka toi Suomeen synestesiasta innostuneen ilmapiirin. Hän myös 

kyseenalaisti jaon korkeaan ja matalaan taiteeseen sekä halusi tasa-arvoa taiteiden välille. 

Tornuddin opetusmenetelmät sisältävät (kuva)taiteen yhdistymistä muun muassa 
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ruumiilliseen toimintaan, melodiikkaan, rytmiin, isänmaallisuuteen ja musiikkiin. 

Artikkelissan Muukka-Marjovuo peilaa näitä asioita nykyajan taidekasvatuksen kautta. 

 

Seuraavat ovat Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston aihetta sivuavia 

opinnäytetöitä. Kaikki mainitut opinnäytteet käsittelevät pedagogista projektia ja sen 

reflektointia. 

 

Päivi Kiiski & Johanna Rapinoja 1997. Havahdu! 

Silja Baer 2003. Varastelevan harakan sävellystyöpaja – kuvataideopetuksen ja 

musiikkikasvatuksen integrointia. 

Inka Ritvanen 2003. Soita musta kummitus – kuvataiteen ja musiikin integrointikokeilu 7 -

luokkalaisille suunnatussa opetuskokeilussa. 

Rauni Koivisto 2004. Taiteidenvälisyyttä taidekasvatukseen tarinallinen portfolio 

kuvataidekoulussa. 

 

 

 
Kuva 2. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET, KÄYTETYT MENETELMÄT 
JA AINEISTOT 

	  

3.1 Tutkimuskysymysten muodostuminen 
Luokanopettajana ja tulevana taidekasvattajana olen kiinnostunut taidekasvatuksen asemasta 

koulujärjestelmässä ja sen monipuolisuudesta omaa mahdollista peruskouluopetusta ajatellen. 

Taidekasvatusta opiskellessani kiinnostuin oppiaineintegraation mahdollisuuksista. 

Oppiaineiden yhdistäminen toisiinsa tuntuu minusta luontevalta, opetusta tukevalta ja 

elävöittävältä ajatukselta. Pohdin voisiko oppiaineintegroinnissa olla yksi mahdollisuus lisätä 

taidekasvatusta kouluihin, vaikka suoranaisesti kuvataiteen tunteja ei lisättäisikään. Tätä 

kautta kouluissa voitaisiin huomata taidekasvatuksen ja muiden taideaineiden merkitys 

kokonaisvaltaiselle oppimiselle, uskon että taideopetuksen avulla pystytään 

monipuolistamaan opetusta. Näin myös erilaisilla oppijoilla olisi parempi mahdollisuus 

lähestyä opeteltavaa asiaa omalla tyylillään. 

 

Alun perin suunnittelin tutkimusaiheekseni kaikki oppiaineet käsittävää, yhden teeman 

ympärille rakentuvaa projektiviikkoa, jossa kuvataide olisi ollut yhdistävä ja kantava voima. 

Asiaa enemmän pohtiessani kuitenkin huomasin, että sellaisen projektin toteuttaminen olisi 

ollut tähän tutkimukseen monin tavoin liian laaja. Päädyin tarkentamaan oppiaineintegraation 

koskemaan taito- ja taideaineita. Rajausta tarvittiin kuitenkin lisää. Koska olen opiskellut 

taito- ja taideaineista laajasti vain kuvataidetta, lähestyn muita oppiaineita luonnollisesti 

kuvataiteen suunnasta taiteidenvälisyyttä ja monitaiteisuutta apuna käyttäen. 

 

Tutkimuksen tavoitteet alkoivat vähitellen muodostua. Laajaksi lähtökohtaiseksi 

kysymykseksi nousi, miten taideaineintegraatiolla pystyttäisiin monitaiteisuuden ja 

taiteidenvälisyyden avulla eheyttämään taito- ja taideaineopetusta. Tämän kysymyksen 

pohjalta aloin miettiä, mitä tarkemmin haluan tutkia ja mihin kysymyksiin haluan löytää 

vastauksia pedagogisen projektin avulla. Tutkimustehtäväksi muodostui, että haluan 

ymmärtää mikä merkitys taiteidenvälisellä, monitaiteisella opetuksella ja oppimisella voisi 

olla koulun taideopetukselle. Pyrin toteuttamaan tutkimustehtävääni etsimällä ymmärrystä 

seuraaviin kysymyksiin: 
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Mitä monitaiteinen, taiteidenvälinen opetus on? 

Mitä monitaiteinen, taiteidenvälinen opetus ja oppiminen merkitsi tässä pedagogisessa 

projektissa? Miten se vaikutti oppilaisiin, opettajaan ja kuvataiteen opiskeluun? 

 

Rajaan kysymykset koskemaan nimenomaan toteuttamaani pedagogista projektia. 

 

3.2 Laadullisesta tutkimuksesta 
Laadullisen tutkimuksen valinta tähän tutkimukseen oli itsestään selvää, sillä halusin 

tutkimuksessani kohdata tutkimukseen osallistuvat opiskelijat ja kuulla heidän subjektiiviset 

näkökulmansa. Uskon myös, että laadullisen tutkimuksen kautta pystyn vastaamaan 

asettamiini tutkimuskysymyksiin parhaiten. 

 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän 

kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 152.) Laadullinen tutkimus on aina 

arvosidonnaista, sillä arvot muovaavat sitä, mitä ja miten pyrimme ymmärtämään 

tutkimiamme asioita. Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään 

pikemminkin löytämään tai paljastamaan tosiasioita kuin todentamaan jo olemassa olevia 

väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 152.) 

 

Taiteen kentällä tutkimus on pääosin laadullista. Laadullinen tutkimus soveltuu hyvin 

käytettäväksi silloin, kun halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-

seuraussuhteista, joita ei voida tutkia kokeen avulla (Metsämuuronen 2006, 88). Tavoitteena 

ei ole saada yhtä, tiettyä vastausta tai lukumääriin perustuvia tuloksia, vaan ymmärtää eri 

yksilöiden näkökulmia. Tässä tutkimuksessa etenen tutkijan, aikaisempien tutkimusten ja 

pedagogisesta projektista saadun aineiston keskustelun avulla. 

 

3.3 Metodeista 
Juha Varton (2011 b, 13–14, 24) mukaan tutkimus on aina altis yllätyksille, siksi tutkimusta 

tehtäessä on muistettava olla avoin. Kukaan ei voi etukäteen tietää, että jokin tietty metodi 

olisi oikea jonkin kysymyksen tutkimiseen. Menetelmiä tärkeämpiä vaikuttajia tutkimuksen 

kulkuun ovat aineisto, tutkimuskysymys ja tutkija. Metodologisen pohdinnan kautta tutkija 
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kuitenkin tekee ratkaisuja, valintoja ja rajauksia metodin ohjaamana, samalla hän asettuu 

tietoisesti käyttämään tradition antamia välineitä saadakseen esille jotakin, joka vaikuttaa 

kiinnostavalta. Tutkija itse vastaa tutkimuksestaan ja tekemistään ratkaisuista. (mt. 13–14,24.) 

 

Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä 

samassa tutkimuksessa (Anttila 2006, 469). Tutkimuksessani tutkin monitaiteisuutta ja 

taiteidenvälisyyttä taito- ja taideaineiden oppiaineintegraatiossa tavalla, jossa yhdistyy monta 

eri menetelmää. Käytän tutkimuksessani triangulaatiota. Yksittäisellä tutkimusmenetelmällä 

voi olla vaikea saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta, siksi triangulaation käyttö on 

perusteltua (Eskola & Suoranta 1998, 69). Tässä tutkimuksessa triangulaatio oli luonteva 

valinta myös siksi, että pedagoginen projekti jo itsessään sisälsi niin paljon eri osioita, että se 

oli lähtökohtaisesti monimenetelmäinen. Tässä tutkimuksessa yhdistellään useammanlaisia 

aineistoja keskenään, lisäksi tutkimuskohdetta tutkitaan useilla eri aineistonhankinta ja -

tutkimusmenetelmillä. Kyseessä on siis sekä aineisto- että menetelmätriangulaatio (Eskola & 

Suoranta 1998, 69–70). 

 

Pedagogisen projektin toteuteuttamisessa ja tarkastelussa on toimintatutkimuksen piirteitä. 

Toimintatutkimuksen tutkimustavassa lähdetään liikkeelle muuttamisesta, tiedetään, että 

muutosta tarvitaan tai uskotaan sen olevan hyväksi (Varto 2011 b, 22). Uskon että muutosta 

tarvitaan paremman ja monipuolisemman taito- ja taideaineopetuksen saavuttamiseksi, tästä 

syystä toimintatutkimuksellinen ote sopii tutkimukseeni. Ideaalitilanteessa projekti voi 

vaikuttaa siihen, miten taito- ja taideaineita opetetaan tulevaisuudessa. Toimintatutkimuksessa 

tutkimuskohteeseen pyritään vaikuttamaan, tekemään tutkimuksellisin keinoin käytäntöön 

kohdistuva interventio (Eskola & Suoranta 1998, 128). Anttilan (2006, 440) mukaan 

toimintatutkimus etenee syklisesti, jolloin uusien kierrosten aikana pyritään paraneviin 

tuloksiin. Projektin edetessä tein jatkoratkaisuja sen mukaan, millaista vastakaikua tunneilla 

tekemämme harjoituksen saivat opiskelijoiden keskuudessa ja miten ne minusta palvelivat 

tarkoitusta, sekä osallistun itse aktiivisena ryhmän osana toimintaan. Tutkijan rooli onkin 

tässä kaksinainen, yhtäältä hän tutkii, toisaalta käyttää saamiaan tietoja suoraan hankkeen 

hyväksi (Anttila 2006, 444). En kuitenkaan pyrkinyt luomaan erityistä toimintamallia 

projektin perusteella. Tavoitteena oli saada suuntaviivoja monitaiteisen ja taiteidenvälisen 

opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Tutkimukseni aineisto puolestaan koostuu narratiivisista teksteistä, opiskelijoiden tekemistä 

kuvista ja kyselylomakkeen vastauksista. Keräsin narratiivista aineistoa integrointia 

käyttäneiltä opettajilta ja projektiin osallistuneilta opiskelijoilta. Opiskelijoiden tuottama 

aineisto on narratiivista projektiraportin  ja projektipäiväkirjamuistiinpanojen osalta, 

opiskelijat vastasivat myös lomakkeen muodossa olleeseen projektin loppu/palautekyselyyn. 

Lisäksi aineistoa ovat omat kokemukseni sekä projektista tekemäni 

projektipäiväkirjamuistiinpanot. 

 

Heikkisen (2002, 184–186) mukaan ymmärrämme itsemme ja ympäristömme kertomuksen ja 

kielen kautta, toisin sanoen me rakennamme identiteettiämme kertomusten välityksellä, 

narratiivisesti. Narratiivit ovat siis eräänlaisia osittaisia identiteetin kuvauksia. 

Narratiivisuudessa huomio kiinnitetään kertomuksiin todellisuuden välittäjänä ja tuottajana. 

Tutkimuksessa käytetään materiaalina kertomuksia, mutta toisaalta se myös luo ja tuottaa 

kertomusta maailmasta. Narratiivien tutkimisessa ei pyritä yleistettävään tai objektiiviseen 

tietoon, vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. (mt. 184–186.) Nämä 

asiat ovat lähtökohtana tämänkin tutkimuksen narratiivisen aineiston tarkastelussa. 

 

3.4 Sisällönanalyysistä ja aineistolähtöisyydestä 
Tässä tutkimuksessa aineistoa tutkitaan on sisällönanalyysin kautta. Sisällönanalyysilla 

tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

106). Se on tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tuottaa uutta tietoa, uusia näkemyksiä 

sekä saattaa esiin piileviä tosiasioita. (Anttila 2006, 292). 

 

Vaikka tulokset pyritään tutkimuksessa esittämään yleisessä muodossa, tulee muistaa, että 

laadullisessa tutkimuksessa yleistäminen on harvoin mahdollista ja palvelee hyvin harvoin 

tutkimuksen tarkoitusta. Aineistolähtöisessä analyysissa teoreettiset käsitteet luodaan 

aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111).  Aineistolähtöinen analyysi etenee noudatellen 

seuraavia vaiheita: aluksi tutustutaan ja perehdytään aineistoon. Aineistosta listataan usein 

esiintyviä ilmauksia ja etsitään ilmauksien samankaltaisuuksia ja eroja. Ilmaukset 

ryhmitellään tämän mukaan. Näin löydetään aineistosta esiin nousevia teemoja. Ryhmittelyä 

voidaan vielä jatkaa, kunnes päädytään yhteen kokoavaan käsitteeseen. Aineiston 

käsitteellistämisessä empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa 

esitetään aineistosta muodostettu malli, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. Johtopäätösten 
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tekemisessä pyritään ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville merkitsevät. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 109, 112.) Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt ymmärtämään asettamaani 

tutkimustehtävää useamman aineistosta esiin nousseen teeman kautta. Lisäksi käytän 

aineiston tulkinnassa tukena jo olemassa olevaa tietoa aiheesta, jolloin aineisto ja aiempi tieto 

käyvät dialogia ja täydentävät toisiaan. 

	  

3.5 Hermeneuttinen ymmärtäminen tulkintateoriana 
Hermeneutiikka on filosofiassa ymmärtämistä ja tulkintaa painottava suuntaus. Siinä tutkitaan 

asioiden merkityssisältöjä. (Anttila 2006, 548–549.) Pyrin tulkitsemaan ja ymmärtämään 

tutkimustani, tutkimukseen osallistuneita opiskelijoita ja tutkimuksen aineistoa hermeneuttista 

kehää käyttäen. 

 

Hermeneuttisessa kehässä lähtökohtana on esiymmärrys, joka kullakin yksilöllä on. 

Esiymmärrys tarkentuu kehällä edettäessä: ymmärrämme oman roolimme ja elämämme 

saamiemme kokemusten valossa, subjektin ja maailman välillä on keskinäinen vuorovaikutus. 

Hermeneuttisen kehän ajatuksena on myös ymmärtää ja tarkastella miten yksityiskohdat 

vaikuttavat kokonaisuuteen ja toisaalta miten jokaista yksityiskohtaa on tarkasteltava 

kokonaisuuden osana. Tässä kokonaisuus on myös enemmän kuin osiensa summa. Tulkintaan 

vaikuttaa tutkijan esiymmärrys, ymmärtämisessä tutkija yhdistää tutkitut osat itse yhteen 

uudeksi kokonaisuudeksi. Tutkijan täytyy myös eläytyä tekstin tai kuvan tuottajan asemaan 

voidakseen selvemmin tulkita ja ymmärtää tuotoksen tai tilanteen luonnetta, jotta tutkittu asia 

pystytään konkretisoimaan, ymmärtämään sen kokonaismerkitys jossakin yhteydessä. (Anttila 

2006, 305-307, 312, 553, 556.) 

 

Käsityksemme ja tietomme siis muuttuu, korjautuu ja laajenee tiedon lisääntymisen myötä ja 

tulkinnan sekä ymmärtämisen edetessä. Uusi tieto on kuitenkin kosketuksessa aiempaan 

tietoon. Lisäksi kukin tulkitsija on erilainen, oman esiymmärryksensä rajoittama. 

 

Anttilan (2006, 312) mukaan ensimmäisen asteen hermeneutiikassa ihminen tulkitsee ja 

määrittelee itseään ja suhdettaan ympäristöön, kaksoishermeneutiikassa tulkitseva tutkija 

yrittää ymmärtää ja kehittää tietoa toisten ihmisten kokemasta todellisuudesta. Tässä 

tutkimuksessa kaksoishermeneutiikka painottuu, mutta myös ensimmäisen asteen 
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hermeneutiikka on väistämättä mukana, kun jäsennän omaa rooliani tutkijana ja pedagogisen 

projektin opettajana. 

 

3.6 Aineiston esittely 
Tutkimukseni aineisto koostuu pedagogiseen projektiin osallistuneiden opiskelijoiden 

tuottamista teksteistä ja projektin lopputöistä. Aiemmin esittelin myös kuvisope -

sähköpostilistalle lähetetyn kyselyn vastauksia, ne toimivat eräänlaisena pohjatietona 

projektin ja oman opetustoimintani suunnittelulle. Tätä aineiston osaa en käsittele sen 

laajemmin. 

 

Opiskelijat kirjoittivat projektin aikana projektipäiväkirjaa, johon opiskelijat saivat 

esimerkiksi kirjoittaa tuntien aikana heränneitä kysymyksiä ja ajatuksia, purkaa tuntojaan, 

piirtää luonnoksia ja tehdä yleisiä muistiinpanoja. Projektipäiväkirja ei ollut arvioitava ja 

ajatuksena olikin se, että siihen saisi kirjoittaa rehellisesti mitä tahansa. Opiskelijat kuitenkin 

tiesivät, että päiväkirjat ovat osa tutkimusaineistoa jonka luen. Merkinnät 

projektipäiväkirjoissa ovat hyvin suppeita ja lyhyitä, nopeasti kirjoitettuja tai piirrettyjä 

huomioita. Projektipäiväkirjoja on yhteensä 31. 

 

Projekti eteni lähtökohtateoksen tutkimisen ja käsittelyn kautta oman tulkinnan luomiseen. 

Lähtökohtateoksesta erilaisten harjoitusten kautta saadut ajatukset tuli kiteyttää 

vapaamuotoiseksi lopputyöksi. Aineistona ovat lopputöistä otetut kuvat. Lopputöitä on 

yhteensä 30. Muovailtuja töitä on 8, kuvankäsittelyohjelmalla maalattuja 1, kolmiulotteisia 

kollaaseja 2, kollaaseja 2, piirustusta ja kollaasia yhdisteleviä töitä on 2, maalauksia 5, 

piirustuksia (lyijykynä, värikynä, liitu, hiili) 9 ja maalauksia kangasväreillä 1. 

 

Projektiraportti ja lopputyö liittyivät yhteen. Tavoitteena oli, että työ ja raportti tukevat 

toisiaan. Sanallisella raportilla saattoi selventää kuvaa ja ajatuksia sen takana. Raportissa tuli 

arvioinnin puolesta olla projektin ja oman työskentelyn analysointia, päiväkirjamerkintöjen 

sulauttamista tekstiin sekä oman työn tulkinta. Projektiraportteja on yhteensä 30. 

 

Opiskelijat vastasivat projektin lopuksi palaute/loppukyselyyn (liite 5). Lomake sisältää 

kysymyksiä pedagogisesta projektista ja monitaiteisuudesta sekä taiteidenvälisyydestä, lisäksi 

opiskelijalta pyydettiin lyhyttä itsearviointia. Asetin lomakkeen kysymykset siten, että saisin 
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tietää, miten opiskelijat ymmärtävät monitaiteisuuden ja taiteidenvälisyyden käsitteet, ja 

miten asiat opiskelijoiden mielestä näkyivät ja vaikuttivat pedagogisessa projektissa. Lisäksi 

tiedustelin kannattaisiko heidän mielestään tällaisen opetuksen käyttö jatkossakin, missä 

määrin, ja olisiko heillä kenties ehdotuksia, miten monitaiteista, taiteidenvälistä opetusta voisi 

kehittää. Näiden vastausten perusteella pyrin ymmärtämään millaista merkitystä 

taideaineintegraatiolla voi olla koulun taideopetukselle. Lomakkeita on yhteensä 31. 

 

 
Kuva 3. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 

 

 
Kuva 4. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 
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4 PEDAGOGINEN PROJEKTI 
 

Tämän tutkimuksen pedagoginen projekti toteutettiin Klaukkalassa Arkadian yhteislyseossa 

yhteistyössä koulun kuvataideopettajan kanssa. Projekti sisällytettiin aikataulusyistä 

kuvataiteen kurssiin Media ja kuvien viestit, vaikka kurssin sisältö ja tavoitteet olivat varsin 

erilaiset kuin tämän pedagogisen projektin. Sain käytettäväkseni 6 x 75 minuutin mittaista 

opetuskertaa. Tämän lisäksi tarvitsin vielä 75 minuuttia projektin loppunäyttelylle, 

läpikäynnille ja palautteelle. 

 

Projektia toteuttaessani en toiminut yhteistyössä muiden taideaineiden opettajien kanssa. 

Aidosti integroitu  opetus edellyttää opettajien välisen yhteistyön lisäksi sitä, että taiteiden 

väliset raja-aidat alkavat opetuksessa murtua (Puurula 1998, 23). Tässä pedagogisessa 

projektissa päästiin siis oikeastaan vain raapaisemaan oppiaineintegraation pintaa, siitä 

huolimatta raja-aitoja puskettiin lupaavasti. Syvällinen integraatio edellyttää myös, että kukin 

oppiaine säilyttää itsenäisyytensä eikä toimi pelkästään toisen aineen työkaluna (Räsänen 

2008, 111). Vaikka projektissani muut oppiaineet kuin kuvataide toimivatkin lopulta pääosin 

välineinä, pyrin pitämään huolen tehtävien tarkoituksenmukaisuudesta ja siitä, että ne voivat 

antaa sisältöä muidenkin taideaineiden kuin vain kuvataiteen opiskeluun. En kuitenkaan 

erikseen selvittänyt, millaisia oppimiskokemuksia opiskelijat mahdollisesti saivat projektin 

seurauksena esimerkiksi musiikista, vaan keskityin kuvataiteeseen. Tämän lisäksi tiedustelin 

ajatuksia taiteen kokemisesta yleisesti. 

 

Kurssiin osallistuvia opiskelijoita oli 31. Ryhmässä oli 15 tyttöä ja 16 poikaa. Kurssilla oli 

opiskelijoita lukion toiselta ja kolmannelta luokka-asteelta. Ryhmä oli uusi kaikille 

opiskelijoille, joskin osa opiskelijoista tunsi toisensa. Osa kurssin opiskelijoista oli Arkadian 

lukion taidelinjalaisia (alle kolmasosa). Ennen projektin alkamista opiskelijoiden 

vanhemmilta pyydettiin suostumus (liite 4) projektin aikana tehtyjen dokumentaatioiden ja 

muun projektimateriaalin käyttöön tutkimuksessa. 

 

Taiteidenvälinen, monitaiteinen prosessi alkoi taidekuvasta, Magnus Enckellin teoksesta 

Poika ja pääkallo (1893), joka näytettiin projektiin osallistuvalle ryhmälle. Kuvasta ei tarjottu 

opiskelijoille valmista tulkintaa, vaan heidän tehtävänään oli tulkita kuvaa eri taiteen lajeista 

nousevien harjoitteiden avulla. Harjoitusten avulla tutustuttiin lähtökohtana olleeseen 
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teokseen eri näkökulmista. Lopuksi kukin opiskelija valmisti oman tulkintansa lähtökohtana 

olleesta kuvasta projektin aikana kokemansa perusteella. 

 

Projektissa syntyneet valmiit teokset esiteltiin projektin loppunäyttelyssä: TOISIN 

KOETTUNA – Poika ja pääkallo –teoksen tarkastelua ja tulkintaa monitaiteisesti liikkeen, 

musiikin, draaman ja kirjoittamisen avulla. Seuraavassa kerron tarkemmin projektin 

lähtökohdista, suunnittelusta, sisällöistä, toteutuksesta sekä omasta roolistani osana projektia. 

 

4.1 Kuvisope-sähköpostilistalta 
Ennen projektin tarkkaa suunnittelua halusin kartuttaa pohjatietoani siitä, millaisia 

kokemuksia kuvataideopettajina toimivilla opettajilla on oppiaineintegraatiosta kuvataiteen 

osalta. Lähetin kuvisope -sähköpostilistalle kyselyn (liite 1 ja 2), jossa tiedustelin 

kuvataideopettajilta, ovatko he toteuttaneet opetuksessaan oppiaineintegraatiota ja jos niin 

minkälaista. Kyselyihini vastasi oppiaineintegraatiokokemuksillaan viisi opettajaa. Aiemmin 

kerättyjen omakohtaisten kokemusten ja tietojen lisäksi kyselyyn vastanneiden opettajien 

vastaukset auttoivat pedagogisen projektin suunnittelussa nimenomaan kuvataiteen roolin 

osalta. Poimin vastauksista huomioita liittyen siihen, miten integraatio ja integraation ja 

kuvataiteen yhteys käsitetään. Lisäksi kiinnitin huomiota oppiaineintegraatiota hankaloittaviin 

asioihin, jotta osaisin varautua niihin suunnitellessani omaa projektiani. 

 

Vastausten perusteella tuntui, etteivät opettajat olleet ihan varmoja, oliko jokin projekti ollut 

integraatiota ja jos olikin, se koettiin usein hyvin pienimuotoiseksi. Omaa panosta ehkä jopa 

väheksyttiin, ei oltu varmoja, voiko kokeilua sanoa integraatioksi. Eräs opettaja kiteytti tämän 

epävarmuuskysymyksen oivallisesti kirjoittaessaan ilmaisutaidon ja kuvataiteen 

yhteisprojektista: 

 

Integrointia (vai tavallista yhteistyötä?) ilmaisutaidon kanssa 

 

Tämä voi olla yksi syy siihen, etten saanut kovin paljon vastauksia opettajilta. Uskon 

nimittäin, että oppiaineintegraatiota kyllä toteutetaan monessakin koulussa, mutta opettajat 

eivät koe sitä erityisesti integraatioksi. Lisäksi eräs opettaja huomautti, että kuvataide on aine, 

joka integroi itseensä kaiken maan ja taivaan väliltä. Jotta tähän haasteeseen pystyisi 

vastaamaan on kuvataideopettajalla oltava valtava yleissivistys. Monipuolisten aiheiden ja 
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oppiaineiden joukossa luoviva kuvataideopettaja saattaa siis parhaimmillaan kokea 

integraation niin luonnollisena osana opetustaan, ettei pidä sitä poikkeuksellisena asiana tai 

yleisestä opetuksestaan erityisesti erottuvana osana. Voi myös olla, että olisin saanut 

enemmän vastauksia, jos olisin kysynyt projekteista tai produktioista, jotka on toteutettu 

yhteistyössä usean oppiaineen ja opettajan välillä. Parhaimmillaan oppiaineintegraatio on 

nimenomaan yhteistyötä, josta kaikki osapuolet hyötyvät: 

 

Kun kemia pelaa yhteistyö on hauskaa ja kaikin tavoin antoisaa ja vain taivas 

on rajana 

 

Kääntöpuoli toimivalle yhteistyölle näkyi myös opettajien teksteissä. Toteutus saattoi jäädä 

vai yhden osapuolen harteille ja jos yhteistä säveltä ei löytynytkään, jäivät tulokset 

vaatimattomiksi. Myös jonkinlaista ”sooloilua” kerrottiin tapahtuneen: 

 

Ongelmallisinta urallani on ollut kun vastatullut musiikinopettaja alkoi opettaa 

musiikin tunneillaan kuvista (!!); keräsi maaleja ja pensseleitä ja maalautti 

pahvikulisseja ja maalasi itsekin ja valitti väsymystään ja työpaineitaan - mikä 

tuntui minusta oman ammattitaitoni täydelliseltä nollaamiselta kuten muutenkin 

käsittämättömältä, kun tarjosin lavastukseen apuani joka aikaisempina vuosina 

oli otettu vastaan ja hyväksi havaittu. 

 

Yhteistyön toimimattomuuden lisäksi ongelmaksi nähtiin se, ettei yhteistyöhön ollut halua 

muilla opettajilla. Omista tuntimääristä pidetään tiukasti kiinni ja ”turhaan” ei haluta tuhlata 

aikaa. Myös opiskelijoiden sitoutuminen, tai oikeammin sitoutumattomuus koettiin 

integrointia hankaloittavaksi asiaksi. Opiskelijat saattoivat kyllästyä tai luopua projektista 

vaikeuksien takia, pidemmässä projektissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja halua viedä projekti 

loppuun asti. Lisäksi eräs opettaja kertoi tehneensä paljon itse, opettaja kun ei voi kesken 

kaiken irtisanoutua projektista. Tämän takia uusia projekteja ei välttämättä jaksa kovin usein 

toteuttaa. Kuvataiteen rooli on myös hankala: 

 

Musaopiskelijat, tanssijat, näyttelijät pysyvät hommassa osin siksi, kun haluavat 

esille ja se palkitsee. Kuviksen osuus on tärkeä ja sitä arvostetaan, mutta ei 

siinä pääse samalla lailla "staraksi" vaan työ tapahtuu kulissien takana, niin 

siinä ei ole samanlaista gloriaa pitämässä yllä mielenkiintoa. 
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Toisaalta myös hyviä kokemuksia vastaavankuuloisesta projektista löytyy työn määrää 

unohtamatta: 

 

Nykyisessä koulussani olen tehnyt miltei pelkästään yhteistyötä vain muiden 

taito- ja taideaineiden opettajien kanssa. Meillä on ollut neljä isompaa 

näytelmäproduktiota, missä on ollut mukana musaa, näyttelemistä ja tanssia 

(oppiaineet siis ilmaisutaito, musiikki, liikunta, kuvataide). Kuvis on hoitanut 

lavastuksen, puvustuksen, julisteet, käsiohjelmien ulkoisen asun suunnittelun 

ym. vaihtelevaa tarvittavaa. Ne ovat olleet kaikkia osapuolia, oppiaineita 

palvelevia yhteistyökokonaisuuksia. Tosin hirveän työläitä ja ajoittain 

tuskaisiakin, niin etten tiedä, jaksanko enää olla sellaisissa mukana jatkossa. 

Antoisinta tämä on varmaan mukana olevalle opiskelijajoukolle, syntyy 

yhteisyyttä, yritteliäisyyttä ja vahvoja muistoja. 

 

Opettajien vastauksista päällimmäisenä asiana mieleen jäi juuri yhteistyön tärkeys. Ilman 

toisten opettajien tukea ja panosta oppiaineintegraation toteuttaminen koettiin turhauttavaksi, 

yksin on vaikea pysyä innostuneena ja innostaa opiskelijoita.  Ja vaikka projektit ovat olleet 

upeitakin, työn suuri määrä ja kuvataiteen matalaprofiilinen rooli on saattanut vaikuttaa 

integraatiokokeilujen määrään jatkossa. Nämä ja muut edellä mainitut ja aiemmin koetut asiat 

mielessäni lähdin suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa pedagogista projektiani. 

	  

4.2 Pedagogisen projektin lähtökohdat 
Kun aloin suunnitella taiteen maisterin opinnäytettä ja miettiä tutkimusaihetta, tiesin että 

haluan jatkaa tutkimista kandiseminaaritutkielman oppiaineintegraatioaiheesta ja toteuttaa 

pedagogisen projektin. Aiemmat projektit toimivat sysäyksenä kiinnostukselle ja niiden 

seurauksena mielenkiinto oppiaineintegraatioon kuvataiteen kautta oli vain kasvanut. 

Projektissa tutkimustehtävät ja -kysymykset muuttuvat konkreettisiksi, oivalluksia ja tuloksia 

näkee omin silmin. Laajamittainen, kaikki oppiaineet käsittävä kokonaisvaltainen 

opetuskokonaisuus supistui kuvataiteen lisäksi muita taito- ja taideaineita sivuavaksi 

pedagogiseksi projektiksi. Silti projekti tuntui suurelta rupeamalta. Mietin millainen rajaus 

olisi mielekäs, mitä haluan tietää ja millainen projektin käytännön sisältö olisi, jotta se 

vastaisi asettamiini kysymyksiin. 
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Aiempien kokemusteni ja opettajilta saatujen vastausten ohjaamana pyrin välttämään 

mahdollisia jo tiedettyjä ongelmakohtia projektin suunnitteluvaiheessa. Koska suunnittelin ja 

toteutin projektin yksin, opettajien välinen yhteistyö tai sen puute ei näkynyt oppiaineiden 

välisessä yhteistyössä, jossa aiempien kokemusten perusteella on saattanut esiintyä ongelmia. 

Projektia suunnitellessani pyrin kuitenkin siihen, että yhteistyö kurssia opettavan 

kuvataideopettajan kanssa toimii. Halusin opettajan tietävän hyvin mitä projektissani 

tapahtuu. Opettaja luki projektisuunnitelman ja osoitti minulle erityistä huomiota tarvitsevia 

kohtia. Tämän yhteistyön toimiminen oli edellytys projektin toteutumiselle ja onnistumiselle. 

Toinen tärkeä asia oli se projektisisällön monipuolisuus. Kaikki opiskelijat eivät ole 

kiinnostuneita esimerkiksi draamasta ja saattavat pitää kokeilevia harjoituksia tai ylipäätään 

integroivaa opetusta turhana. Siksi pyrin sisällyttämään projektiin tyyliltään erilaisia 

harjoituksia, jotta niistä löytyisi jotakin sopivaa kaikkiin oppimistyyleihin ja erilaisille 

oppijoille. Kolmantena tärkeänä asiana pyrin suunnittelussani ottamaan huomioon integraatio-

opetuksen eläväisen luonteen. Tavoitteenani oli, etten tee projektisuunnitelmasta liian tiukkaa, 

jolloin yllätyksille ja muuttuville tilanteille on tilaa. 

 

Taiteidenvälisyys ja monitaiteisuus oli luonteva lähestymistapa projektiin. Pohjana tälle 

ajattelulle oli muun muassa ajatus siitä, että monet nykytaideteokset ovat monitaiteisia, miksi 

siis taideaineitakaan opetettaisiin erillään. Marjo Räsänen (2000) kertoo väitöstyöhönsä 

perustuvassa kirjassaan Sillanrakentajat, kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen 

käyttäneensä opetuskokeilussa lähtökohtana taidekuvaa, Akseli Gallen-Kallelan Aino-tarua 

(1891), jota lukio-opiskelijat tarkastelivat kokemuksellisesti havainnoiden ja kuvallisesti 

pohtien. Tutkimus ja opetuskokeilun toteutustapa on mielestäni kiinnostava ja tämä toimikin 

oman pedagogisen projektini lähtökohtana. Pyrin valitsemaan projektin lähtökohdaksi 

taidekuvan, joka mahdollistaisi monet eri tulkinnat, mutta johon olisi myös helppo tarttua, jos 

kuvan tulkinta ja lähestyminen tuntuisi vaikealta. Päädyin Magnus Enckellin teokseen Poika 

ja pääkallo (1893). Kuvaa tutkittiin monitaiteisin lähestymistavoin. 
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Kuva 5. Poika ja pääkallo, 1893. Magnus Enckell (1870–1925) hiili ja vesiväri paperille, korkeus 66 cm, leveys 

95 cm. 

 

4.3 Pedagogisen projektin sisällöstä, tavoitteista ja toteutuksesta 
	  

Luokassa on odottava tunnelma. Johtuukohan se minusta ja omasta 

jännityksestäni vai jännittääköhän opiskelijoitakin? Ryhmä on varsin 

rauhallisen, mutta varautuneen oloinen. Aloitan tunnin kertomalla kuka olen ja 

mitä olen tullut tekemään. Puhun innostuneesti ja aika paljon. Eihän näitä 

asioita voi kukaan muistaa! Pyrin rentouttamaan tunnelman aloittamalla 

esittelykierroksen. Pyydän kaikkia kertomaan nimensä lisäksi sen, mikä eläin he 

olisivat ja mikä supervoima heillä olisi. Itse kerron että olisin kirahvi ja että 

minulla olisi parantamisen kyky. Yllätyn positiivisesti kun opiskelijat lähtevät 

rohkeasti ja hyvällä huumorilla mukaan. Saan huomata, että luokassa olisi 

monta lentotaitoista tai näkymätöntä sankaria, ja ainakin yksi laiskiainen. 
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Esittelystä jatkamme ryhmätyöhön. Kukin ryhmä saa nipun rautalankaa ja 

lapun, jossa lukee sana. Ryhmien tehtävänä on kuvata saamansa sana 

rautalangasta muotoilemalla. Huomaan, että antamani työskentelyaika on ehkä 

hieman liian pitkä, sillä ryhmät alkavat vilkuilla toistensa tuotoksia. Ei 

aikaakaan kun joku hoksaa: ”Ettei vaan kaikkien lapuissa lukisi ’taide’?” 

Lukeepa hyvinkin. Katsomme ryhmien tuotokset kuitenkin läpi ja mietimme, mitä 

ne kuvaavat. Keskustelemme siitä, miten monin tavoin sana ’taide’ voidaan 

ymmärtää ja miten monella tavalla sitä voidaan kuvata. Jokaisella on oma 

käsityksensä taiteesta. Mainitsen monitaiteisuuden ja taiteidenvälisyyden. 

Näistä ajatuksista johdattelen opiskelijat katsomaan projektin lähtökohtateosta. 

 

       
Kuva 6. ’Taiteen’ tekoa.  Kuvat 7.-11. ’Taide’ 

       
Kuva 8.                Kuva 9.     Kuva 10.         Kuva 11. 
 

Olen heijastanut Poika ja pääkallo -teoksen luokan seinälle. En kuitenkaan 

kerro teoksesta mitään. Käsittelemme teosta projektin aikana vain erilaisten 

harjoitusten avulla. Pyydän opiskelijoita kirjoittamaan teoksesta herääviä 

ajatuksiaan juuri jakamiini projektipäiväkirjoihin. Kun suurin osa opiskelijoista 

näyttää valmiilta, siirryn projektin ensimmäiseen harjoitukseen.  Harjoituksessa 

yhdistetään musiikki kuvan katsomiseen. Olen valinnut neljä erilaista 

kappaletta. Ensimmäinen on instrumentaalinen, maisemakuvaukseksi 

luonnehdittu rauhallinen kappale. Toisena kappaleena soitan nopeatempoisen, 
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aggressiivisenkin kappaleen, jonka sanoituksen päällimmäinen sanoma oli 

teeskentely ja huijatuksi tuleminen. Kolmas kappale on tuttu lastenlaulu, jossa 

lauletaan herkästi ystävälle. Viimeinen kappale on jälleen instrumentaalinen. 

Kitaroilla esitetty musiikki on iloista ja tempoilevaa. Soitan nämä kappaleet 

oppilaille samalla, kun he katsovat lähtökohtateosta ja tekevät muistiinpanoja 

kuvan ja musiikin yhteisvaikutuksesta. Kaikki työskentelevät keskittyneesti, 

luokassa vallitsee hyvä tunnelma. 

 

Lähestyin pedagogisen projektin suunnittelua siitä lähtökohdasta, että perimmäisenä, 

idealistisena tavoitteena oli että opiskelijat alkavat tiedostaa, muodostaa ja laajentaa omaa 

taidekäsitystään. Ajatuksena oli, että he pohtivat, mitä taide on ja oppivat myös 

kyseenalaistamaan vallitsevia taidekäsityksiä. Projektissa pyrittiin myös siihen, että 

opiskelijat huomaisivat, miten kuvataide yhdistyy helposti muihin taidemuotoihin ja että 

taiteet tukevat toisiaan. Tavoitteena oli myös havainnoida monitaiteisuuden ja 

taiteidenvälisyyden merkitystä taidekasvatuksessa, mitä vaikutuksia sillä on muun muassa 

oppimiseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Tuntien sisällöt muodostuivat erilaisista 

harjoituksista, joissa lähtökohtateosta tarkasteltiin tavanomaisesta kuvataiteen opiskelusta 

poikkeavalla tavalla. Projektin harjoituksissa oli mukana kuvataiteen, musiikin, draaman, 

äidinkielen, liikunnan ja tanssin elementtejä. Seuraavaksi kuvailen opetuskertoja lyhyesti. 

 

 
Kuva 12. Opiskelijoiden sormimaalaus Poika ja pääkallo -teoksen tunnelmasta. 
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Toinen kerta alkoi sormimaalauksella, jossa opiskelijat maalasivat tunnelmakuvauksen 

lähtökohtateoksesta ensimmäisellä kerralla kirjoitettujen tekstien ja omien alkutunnelmien 

johdattelemana. Työtä varten olin levittänyt pulpeteista koostuvalle pöydälle yhden pitkän 

paperin, työtä oli siis mahdollista tehdä yhdessä vierustovereiden kanssa. Ideana 

harjoituksessa oli irrottelu ja ilmaisun vapautuminen. Sormivärit valitsin, sillä halusin mukaan 

tuntoaistiharjoitusta ja materiaalin tuntua. 

 

Tunti jatkui koulun tanssisalissa liikeharjoituksilla, erilaisilla eläytyvillä kävelyillä. Poika ja 

pääkallo oli heijastettuna salin seinälle, liikuttaessa eläydyttiin pojan tunnelmiin, miten poika 

kävelisi, puhuisi, tervehtisi ja niin edelleen. Toin myös mukanani rummun, jonka avulla 

ohjailin kävelyn nopeutta ja intensiivisyyttä. Tunnelmaan virittäytymisen jälkeen opiskelijat 

tekivät ryhmissä elävän veistoksen teoksesta kolmella still -kuvalla. 

 
Kuva 13. Erään ryhmän Poika ja pääkallo -teoksesta still -kuvilla esitetyn tarinan lopputilanne. 

 

Kuvilla esitettiin miten teoksessa kuvattu tilanne ryhmän mielestä etenee. Keskustelimme 

kuvista ja lopuksi opiskelijat kirjoittivat muutamalla sanalla ennen–nyt–jälkeen -tarinan 

lähtökohtateokselle tunnin herättämien tunnelmien perusteella. 

 
Kuva 14. Toisen ryhmän tulkinta Poika ja pääkallo -teoksen lopputilanteesta. 
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Kuva 15. Lähtökohtateosta tulkittiin still -kuvilla myös näin. 

 

Kolmannen opetuskerran aiheena oli ääni. Aluksi opiskelijat tekivät muutaman yhteisen 

äänimaiseman omaa ääntään käyttäen esimerkiksi siitä millainen päivä heillä oli siihen 

mennessä ollut. Seuraavat äänimaisemat tehtiin ryhmissä. Muut kuuntelivat silmät kiinni 

kunkin ryhmän äänimaiseman, jonka jälkeen arvuuteltiin, mitä maisemassa tapahtui. Näiden 

lämmittelyharjoitusten jälkeen syvennyttiin jälleen seinälle heijastettuun lähtökohtateokseen. 

Ensin opiskelijat katsoivat teosta, tämän jälkeen suljettiin silmät ja tehtiin äänimaisema 

teoksen tunnelmasta. Sama toistettiin, mutta mukaan otettiin nyt myös erilaisia rytmisoittimia. 

Tämä kerta oli kaiken kaikkiaan varsin äänekäs ja levoton. Ainakin itselleni se sai aikaan 

ristiriitaisia ajatuksia lähtökohtateoksesta. Monet opiskelijatkin vaikuttivat olevan vähän 

ymmällään harjoitusten tarkoituksesta. Lopuksi kuitenkin keskityttiin katsomaan kuvaa ja 

tekemään suunnitelmaa lopputyöstä kaikkien tehtyjen harjoitusten herättämien ajatusten 

pohjalta. Tekniikan valintaan annoin vapaat kädet. ”Mitä haluaisin sanoa kuvan pojalle?” oli 

apukysymys, jota sai miettiä, jos niin halusi. 

 

Neljännen kerran aluksi näytin kuvia, jotka mielestäni 

tavoittivat jotakin lähtökohtateoksen tunnelmasta. 

Oheisessa kollaasissa näkyvät käyttämäni kuvat. Hain 

kuvat Internetistä hakukoneetta käyttäen. Hakusanoja 

olivat muun muassa keveys, yksinäisyys, ilmavuus, 

autius, avaruus ja vapaus. Hyviä, tarkoitukseen sopivia 

kuvia oli yllättävän vaikea löytää. Etsin tarkoituksella 

Kuva 16. Kollaasi tunnilla näyttämistäni virikekuvista. 



 

	   31	  

hyvin erilaisia kuvia, jotka eivät ole perinteisiä taidekuvia ja pyrinkin niillä 

havainnollistamaan, että tulkinnat ja tunnelmat kuvasta voivat olla monenlaisia. Tämän 

jälkeen opiskelijat viimeistelivät suunnitelmansa ja aloittivat työn tekemisen. Kaksi viimeistä 

kertaa oli varattu kokonaan työskentelylle. (Projektin tuntisuunnitelmat ja tavoitteet liite 3.) 

 

Halusin dokumentoida pedagogista projektia mahdollisimman monipuolisesti. Pyysin 

opiskelijoiden vanhemmilta luvat kaiken projektiin liittyvän materiaalin käyttöön (liite 4). 

Projektin edetessä kuitenkin huomasin, että dokumentointi yhtäaikaisesti opettamisen kanssa 

oli varsin haastavaa. Projektin dokumentaatiota ovat kuvat työskentelystä, omat luonnokseni 

opiskelijoiden tekemästä elävä patsas -harjoituksesta sekä kuvat opiskelijoiden taidetta 

kuvaavista ryhmätöistä. Myös omat päiväkirjamaiset muistiinpanoni olen laskenut 

projektidokumentaatioksi. 

 

Projektin toteutukseen liittyi myös projektitöiden numeerinen arviointi, sillä työt olivat osa 

koko kurssin arvosanaa. Arvioin lopullisen työn sekä työhön liittyvän projektiraportin 

yhteisellä arvosanalla. Projektiraportin arvosteluperusteissa edellytin raportin sisältävän 

projektin ja oman työskentelyn analysointia, päiväkirjamerkintöjen sekä tunneilla heränneiden 

ajatusten ja kysymysten näkymistä tekstissä. Raportissa tuli myös olla tulkinta omasta työstä. 

Töiden arviointi tuntui aluksi jokseenkin irralliselta projektiin nähden, mutta oli myös 

kiinnostavaa tarkastella opiskelijoiden töitä ja lukea projektiraportteja suoristusta arvioivan 

opettajan näkökulmasta. Se etäännytti tutkijan roolista ja antoi erilaista perspektiiviä myös 

taiteidenvälisyyden ja monitaiteisuuden tarkasteluun koulumaailmassa. 

 

Olin jo projektin suunnittelun alussa päättänyt, että projektin tuotoksista kootaan näyttely, 

sillä omien ja toisten töiden katselu täydentää ja viimeistelee prosessin. Koska kaikki 

opiskelijat tekivät lopullisen työn samasta lähtökohtateoksesta oli entistä 

merkityksellisempää, että opiskelijat näkivät toistensa työt ja pystyivät sitä kautta 

jäsentämään itsensä osaksi muiden töitä ja sitä kautta koko projektin kokonaisuutta. Näyttely, 

TOISIN KOETTUNA – Poika ja pääkallo -teoksen tarkastelua ja tulkintaa monitaiteisesti 

liikkeen, musiikin, draaman ja kirjoittamisen avulla, olikin vaikuttava. 

 

Arkadian yhteislyseossa kuvataidetyöt on ollut tapana laittaa esille kuvataideluokan 

seinävitriineihin. Osa opiskelijoista kuitenkin kauhisteli ajatusta näyttelystä, joka 

ripustettaisiin koulun aulatilaan. Soraäänistä huolimatta opiskelijat tuntuivat olevan ihan 
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mielissään näyttelystä, osa erikseen mainitsi odottavansa toisten töiden näkemistä. Olin 

ripustanut työt pääosin valmiiksi kun opiskelijat saapuivat. Muutama loppusilaus hoidettiin 

yhteistyöllä ja näyttely voitiin avata. Avajaishengessä nostimme opiskelijoiden kanssa maljat 

ja samalla kerroin opiskelijoille projektin lähtökohtateoksesta Poika ja pääkallo. 

 

 
Kuva 17. TOISIN KOETTUNA -näyttelyn ripustus. 

 

Poika ja pääkallo on kuva yksinäisyydestä ja salaisuuksista. Pääkallo on 

kummallinen leikkikalu pienelle pojalle. Kuitenkin se on jotain ikivanhaa: pieni 

poika elämän suuren ongelman edessä. Miksi me ylipäätään olemme olemassa, 

mistä kummasta maailma on saanut alkunsa. 

 

 
Kuva 18. Näyttelyn avajaishumua. 

 

Alaston poika istuu autiolla värittömällä rannalla. Mikään ei liitä häntä tähän 

meidän aikaamme tai mihinkään menneeseenkään aikaan. Kuvan poika voisi 

olla tuhannen vuoden takaa tai tuhannen vuoden päässä. 
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Kuva 19. Projektiin osallistuneita opiskelijoita ja juhlamaljat. 

 

Kun katsoo oikein tarkkaan, huomaa, ettei poika alun perin ollut yksin 

pääkallonsa kanssa. Vieressä lepäili alkujaan toinen poika, joka kaikessa 

rauhassa käsivarteensa nojaten tarkkaili rauhallisesti kumppaninsa pohdintoja. 

Mihin tämä leikkitoveri katosi ja miksi, jää samanlaiseksi salaisuudeksi kuin 

pojan mietteet pääkallonsa kanssa. Sen tiesi vain Magnus Enckell, eikä hän sitä 

koskaan tullut kenellekään kertoneeksi. Mutta kadonneen hahmon varjon voi 

vieläkin löytää aution rannan hiekalta. 

(Levanto 1991, 48.) 

 

 
Kuva 20. Opettajan maljapuhe. 
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Avajaisissa katsottiin töitä ensin ryhmissä, sitten keskusteltiin niistä yhdessä. Vaikka suuri 

osa yhteisestä keskustelusta hävisi näyttelyhumuun ja aulatilan kuhinaan, nousi opiskelijoiden 

keskuudesta ajatuksia siitä, miten samanlaisia työt heidän mielestään olivat. Monet näkivät 

myös synkkyyden yhdistävänä tekijänä. Toisaalta mainittiin joistakin töistä välittyvä toivo 

vastapainoksi synkkyydelle. Uskon, että projektiin osallistuneet opiskelijat todella pystyivät 

samaistumaan kanssaopiskelijan tulkintaan, sillä he olivat itse käyneet läpi saman prosessin. 

Toisten kuvien katseleminen synnytti mahdollisesti myös uusia oivalluksia 

lähtökohtateoksesta. 

 

4.4 Minä osana projektia – opettaja, tutkija, oppija 
Opettajan ja tutkijan roolit kulkivat projektin toteutuksessa rinnakkain. Työskentelyn aikana 

en oikeastaan edes miettinyt missä roolissa olin. Tuntien jälkeen asiaa tarkastellessani 

huomasin, että kun puhuin opiskelijoille projektista, olin selvästi tutkijan roolissa, ohjeita ja 

neuvoja antaessani opettaja. Myös tuntien reflektoinnissa otteeni oli tutkijan, valitsin 

tarkastelunäkökulman tietoisesti tarkoitusperieni mukaan. Monissa asioissa huomasin myös 

olevani oppija, oudot tilat, vieraat opiskelijat ja uusi tilanne tekivät minusta tavallaan yhden 

projektin oppilaista. 

 

Toimintatutkimuksessa on perusteltua, että tutkija on aktiivinen vaikuttaja (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 82). Koska tässä tutkimuksessa on toimintatutkimuksen piirteitä, oli luontevaa 

että toimin projektin aikana osallistuvana havainnoitsijana. Itselleni ja myös mielestäni 

tutkimuksen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että saisin luotua välittömän ja luottavaisen 

ilmapiirin projektiin osallistuvien opiskelijoiden ja itseni välille. Tämä helpottaisi myös 

projektin toteutusta ja etenemistä. Mielestäni onnistuin tässä tavoitteessa varsin hyvin ja juuri 

siksi uskon saaneeni rehellisiä ja avoimia reaktioita ja vastauksia opiskelijoilta. Toki asialla 

on toinenkin puoli. Tulkintaa tehdessäni joudun miettimään miten oma roolini on 

mahdollisesti vaikuttanut opiskelijoiden vastauksiin ja projektiin suhtautumiseen. 
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5 AINEISTON ANALYSOINTIA JA TULKINTAA 
 

Ennen projektiin alkamista keskustelin koulun kuvataideopettajan kanssa koulun kuvataiteen 

kurssien toteutustavoista. Sain kuulla, että vaikka kursseilla on jonkin verran kokeilevaa 

toimintaa, usein opiskelu on ”perinteistä” kuvataiteen opiskelua. Tutkimuksen aineistoa 

tarkastellessani olenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että projektiin osallistuneet opiskelijat 

ovat kuvataiteen kursseilla tottuneet varsin kaavamaiseenkin työskentelyyn ja tarkoin 

määriteltyihin toimintatapoihin ja materiaalivalintoihin. Toinen huomionarvoinen asia on, että 

kuvataiteen syventävillekin kursseille kuulemma osallistutaan toisinaan vain kurssimäärien 

täyttämiseksi. Tämä on mahdollisesti vaikuttanut osaltaan opiskelijoiden motivaatioon 

pedagogisen projektinkin aikana.  

 

Seuraavissa kappaleissa esittelen viisi projektin aikana syntynyttä lopputyötä sekä aineistosta 

nousseet teemat. Esittelemäni teemat ovat nousseet pääasiassa 

loppukyselystä/palautelomakkeesta. Olen poiminut teemoihin huomioita myös 

projektiraporteista ja -päiväkirjamerkinnöistä, sillä niissä toistuvat maininnat olivat varsin 

samankaltaisia loppukyselyn mainintojen kanssa, ne tukevat ja vahvistavat toisiaan. Tästä 

syystä en erittele teeman lähdettä palautekyselyyn, projektiraporttiin tai -päiväkirjaan, ellei 

teema selvästi ole noussut jostakin edellä mainituista. 

 

5.1 Lopputyöt ja projektiraportit 
Projektin lopputyö ja projektiraportti liittyivät yhteen arvostelun puolesta, mutta myös siten, 

että projektiraportti avasi projektissa tapahtuneita työskentelyvaiheita ja kunkin opiskelijan 

oman työn sisältöä. Lähtökohtateoksen tapaan lopputöissä hyödynnettiin symboliikan 

kerronnallista voimaa. Tässä esittelen projektiraporttitekstien avulla lyhyesti viisi erilaista 

työtä ja opiskelijoiden omat tulkinnat näistä töistä. Olen valinnut työt siksi, että mielestäni 

niissä näkyy pedagogisen projektin prosessiluonne ja tekemiemme harjoitusten vaikutus. 

Tämän enempää en paneudu kuvan tulkintaan, sillä se ei ole tutkimuksen kohteena. Seuraavat 

työt antavat kuitenkin eräänlaisen läpileikkauksen projektin konkreettisista 

aikaansaannoksista. Muut projektin aikana syntyneet lopputyöt toimivat tutkimustekstin 

elävöittäjinä. 
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Kuva 21. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 

 

”Kuva herätti erilaisilla musiikeilla erilaisia tunteita. Suurin osa tunteista kuitenkin oli aika 

masentavia. 

 

2. tunnilla menimme yläkerran saliin tekemään kävelyä, jonka avulla yritimme tulkita teosta, 

joka myös oli aika mielenkiintoinen tapa lähestyä teosta, mutta herätti teoksesta samoja 

tuskan tunteita kuin aikaisemminkin. 

 

Käden naulat kuvaavat kalloa pitelevän pojan menettämisen tuskaa, joka pojalla on, kun hän 

pitelee, mielestäni läheisen pääkalloa.” 

(poika) 
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Kuva 22. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 

 

”Heti kuvan ensinäkemisestä lähtien itselleni on noussut kuvasta tunne, että teoksen poika on 

köyhä ja nälkäinen ja hänelle tärkeä ihminen on kuollut nälkään, jota poika nyt suree yksin ja 

epätoivoisena. Sitten hän nousee, huokaa syvään, palaa takaisin arkiaskareisiin ja yrittää 

unohtaa tapahtuneen. Teoksen ympärille voisi kehittää hyvin erilaisia tarinoita, sillä kuva 

sisältää paljon salaisuuksia, paljon tunteita sekä näkökulmia. Vaikka teos onkin 

yksinkertainen, siitä on vaikea keksiä vain yhtä tulkintaa. 

 

Kokeilimme myös miten kuvan herättämät ajatukset muuttuvat erityylisten musiikkien 

soidessa taustalla. Erityisesti iloiselta kuulostava musiikki muutti teoksen sanomaa täysin. 

 

Tein kollaasin, johon leikkasin lehdistä kuvia, joista kyseinen teos tuli jollakin tavalla 

mieleeni. Valitsin kuvia, jotka viestivät yksinäisyyttä, toivoa, pimeyttä ja valoa. Kuvat ovat 

ikään kuin viesti teoksen pojalle, että pimeydestäkin on nousu valoon , surusta onnellisuuteen, 

kuolemasta elämään eli aina on toivoa. 

(tyttö) 
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Kuva 23. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 

 

”Oman työni idea tuli katon kannattelemisesta, koska se kuvaa alkuperäisen teoksen 

tunteiden sekä ajatuksien raskautta sekä runsautta. Myöhemmin keksin laittaa tiiliä 

korvaamaan kasvoja, jotka kuvastavat pojan tunteita teoksessa. Vasemmalla puolella ovat 

surulliset sekä vihaiset ilmeet ja oikealla puolella iloiset sekä onnelliset ilmeet. Kuitenkin 

iloisia ilmeitä on vähemmän ja tiilien joukossa on vain yksi tarkoin valittu sana, ”hate”. Se 

kuvaa pojan vihaa maailmaa kohtaan, koska maailma on kasannut kaikki raskaat asiat 

hänelle ja vaikka hän saisikin joskus hengähdystauon tunteiltaan ja ajatuksiltaan, hän ei voisi 

unohtaa niitä pahoja asioita joita hänelle on sattunut.” 

(tyttö) 
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Kuva 24. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 

 

”Jokaisella tunnilla kerättiin ikään kuin aineistoa omaan lopputyöhön ja tämä teki kurssista 

kiinnostavan! 

 

Itse tein lopputyöksi nopan, jossa oli lauseita ja sanoja liittyen tunnilla käsiteltyyn kuvaan. 

Noppa kuvastaa kysymyksiä elämästä ja nuoren pojan ajatuksista. Siinä on myös luku yksi ja 

kuusi, jotka merkitsevät elämänkulkua. Yksi kuvastaa hidasta ja vaikeaa elämänkulkua ja 

kuusi taas onnistumista ja hyviä hetkiä. 

 

Päällystin nopan sanomalehdellä, joka kuvaa tietoa ja tiedonhalua, koska kuvassa olevasta 

pojasta tuli mieleen nuori jolla on kysymyksiä ja haluaa vastauksia ja tietoa. Kuva oli 

muutenkin todella herkkä ja haikea tunnelma ja se herätti paljon kysymyksiä.” 

(tyttö) 
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Kuva 25. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 

 

”Mielestäni projekti oli erityisen hauska, sillä käytimme monia taiteen lajeja avaaman 

tuntemuksiamme kuvasta. Kun teimme äänimaisemia, en ollut niin sanotusti ”tulessa”, mutta 

kuunteleminen oli kivaa. Sormivärimaalausta rakastin ja se avasi kuvan tunteita ehkä 

parhaiten kaikista tavoista. Siinä sai todella ilmaista itseään. 

 

Tukintani teoksesta kuvaa alkuteoksen pojan mielenmaisemaa. Voin vain arvailla, millainen 

se on. Teokseni kertoo siitä, että pojan päässä risteilee paljon ajatuksia. Toiset ovat tummia 

ja häilyviä, toiset kirjavan sekavia. Niiden välissä on jotakin viidakkomaista. Poika tuijottaa 

pääkalloa, mutta siitä, millä tavalla hän tuijottaa on itselläni monta tulkintaa. Vaikka kuva on 

surumielinen, pojan omat ajatukset, menneisyys ja tulevaisuus eivät välttämättä ole synkkiä. 

Teoksessani pojan ajatusten sävyt sekoittuvat keskenään. 

 

Teoksessani tahdoin antaa mahdollisimman paljon katsojalle tulkinnan varaa. Toivon, että 

teokseni auttaa edes yhtä ihmistä vaikkapa itsetutkiskelussa. Toivoisin, että kaikesta 

tekemästäni taiteesta olisi jotakin hyötyä.” 

(tyttö) 
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5.2 Opetuksen erilaisuudesta 
Lähes kaikista projektiraporteista, -päiväkirjoista ja loppukysely/palautelomakkeista, nousee 

jollain tavalla esiin pedagogisen projektin erilaisuus verrattuna totuttuun kuvataiteen 

opiskeluun. Ottaen huomioon mihin opiskelijat ovat tottuneet, tämä ei ole kovin yllättävää. 

Merkityksellistä on mielestäni se, että erilaisuus on hyvin suurelta osin koettu positiiviseksi 

asiaksi. Erilaisuus tuntuu herättäneen kiinnostuksen ja uteliaisuuden. Opiskelijat tuntuvat 

odottaneen mielenkiinnolla, mitähän tästä oikein tulee. Eräs opiskelijoista kuitenkin kirjoitti: 

 

Vaikka idea projektin tekemiseen saattoi olla innostava, ei toteutus välttämättä 

ollut erityisen innostava. 

(poika) 

 

Integroivan opetuksen suunnittelussa tulee ottaa erityisen hyvin huomioon harjoitusten 

tarkoituksenmukaisuus ja tavoitteet. Huolellisesta suunnittelusta huolimatta, jotkut asiat eivät 

vaan toimi. Näissä tilanteissa onkin tärkeää olla avoin ja tarvittaessa joustaa suunnitelmista. 

Se on toki kaiken opetuksen haaste, mutta erityisen selvästi se tulee esille integroivassa 

opetuksessa. Perinteinen opetus on helpompi hyväksyä, vaikka kaikki ei toimisikaan. 

Toisaalta on tärkeää myös kokeilla asioita rohkeasti ja rohkaista myös opiskelijoita 

kokeilemaan jotakin itselle vierasta. Tuttu on turvallista, mutta oudoista harjoituksista voikin 

poikia se suurin oivallus. 

 

Aineistoa läpikäydessä tuntui siltä, että osa opiskelijoista on huomaamattaan innostunut; 

harjoitusten kautta käsitys lähtökohtateoksesta on monipuolistunut ja ”on alkanut ajatella 

syvällisemmin”. Moni myös on yllättynyt, miten paljon esimerkiksi musiikki vaikuttaa 

kuvasta nouseviin ajatuksiin. Osa on kokenut, etteivät jotkut harjoitukset eivät olleet 

kuvataidetta. 

 

Toinen oppitunti oli hauska, koska silloin olimme liikkumassa. Hauskaa se oli 

siksi, että se ei liittynyt mitenkään kuvaamataitoon. 

(poika) 

 

Kokemus on ollut positiivinen, mutta tästä voidaan myös huomata, miten monitaiteisuuden 

käsitys ja taiteiden välinen yhteys ei ole aivan selvillä. Projektin idea ei ole tavoittanut kaikkia 
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opiskelijoita. Mietinkin, olisiko asiaa pitänyt alleviivata enemmän. Toisaalta en halunnut 

ohjata opiskelijoita toistamaan kaikuna esittämiäni ajatuksia monitaiteisuudesta ja 

taiteidenvälisyydestä, vaan nimenomaan halusin nähdä, millaisen käsityksen opiskelijat 

muodostavat projektin perusteella. 

 

Monipuolisuus mainittiin projektin hyväksi puoleksi. Inspiraatio syntyi helpommin ja ideoita 

lopputyötä varten tuli paljon sen ansioista, että kuvataiteen tunneilla tehtiin erilaisia, 

kuvataidetunnille poikkeuksellisiakin asioita. Esimerkiksi muuten tutut ryhmätyöt ja 

keskustelut olivat kuvataideopetuksessa poikkeus. Moni opiskelija sanoi erilaisuuden olleen 

puhtaasti kivaa sen kummempia analysoimatta. Opiskelijat kertoivat näkökulmien, niin kuvan 

tulkintaan kuin työn toteuttamiseen, lisääntyneen harjoitusten avulla. Itkosen (2011, 11) 

mukaan kuvat sisältävät kullekin katsojalle henkilökohtaisia merkityksiä, joita ei aina ole 

helppo selittää. Silloin kuvan tarkastelun voi purkaa myös muiden taiteiden keinoin, ei-

verbaalisesti tai vaikka tuottamalla uuden kuvan. Vaikka projektissa tarkastelun kohteena oli 

koko ajan sama kuva, vain muutama mainitsi jatkuvan tarkastelun käyneen tylsäksi. 

 

Projekti oli opiskelijoiden mielestä tervetullutta vaihtelua kuvataiteen opiskeluun. Osa 

opiskelijoista kuitenkin kaipasi perinteisempää opetusta. 

 

Projektissa oli hauskaa sen monipuolisuus, mutta olisin toivonut enemmän itse 

piirtämistä ja kuvaamataitoa. 

(tyttö) 

 

Integroivassa opetuksessa pyritään ottamaan huomioon erilaiset oppijat ja erilaiset 

oppimistyylit. Silloin opetus tarjoaa yleensä jokaiselle jotakin. On kuitenkin luonnollista, että 

ryhmässä on opiskelijoita, jotka toivovat perinteisempää opetusta. Kuvataiteen opiskelussa 

myös oman teknisen taidon kehittyminen voi olla tärkeä tavoite, jolloin pitkäkestoinen, 

samaan asiaan keskittyminen voi toimia kaikkein parhaiten. Lopputöiden työstämiseen oli 

projektissa suhteellisen vähän aikaa, myös tämä vaikutti osaltaan toiveisiin perinteisestä 

opetuksesta. Vaikka vaihtelu on mukavaa joskus, integroiva opetus ei sovi kaikille. 

 

Vaihtelun merkitys onkin huomion arvoista. Olisiko projekti saanut yhtä positiivisen 

vastaanoton, jos opetus olisi muulloinkin vastaavan kaltaista? Varmaa vastausta tähän 

kysymykseen ei voi aineiston perusteella antaa, mutta tuntuu, että tässä tapauksessa juuri 
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yllättävyys ja erikoisuus ovat olleet oleellisia menestyksen edellytyksiä. Tavanomaisesta 

poikkeavalla opetuksella on omat hyvät ja huonot puolensa. Aineiston perusteella 

opetustapoja kannattaa kuitenkin vaihdella, se pitää mielenkiinnon yllä. 

 

       
Kuva 26. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö.                       Kuva 27. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 

 

5.3 Luovuus, vapaus, motivaatio, tunteet 
Opiskelijat kirjoittivat, että monitaiteinen, taiteidenvälinen opetus kannattaa, sillä se antaa 

vapautta, parantaa luovuutta ja lisää motivaatiota. Valinnan vapaus oli asia, johon halusin 

kannustaa opiskelijoita lopputyötä tehtäessä. Se nousikin aineiston perusteella erityisen 

tärkeäksi osaksi projektin onnistumista ja vastaanottoa. Se on mielestäni oleellista myös 

monitaiteisuutta ja taiteidenvälisyyttä ajatellen. Taiteen tuottamisessa ja sen kokemisessa 

kokemuksen subjektiivisuus on luonnollista ja siihen usein myös pyritään (Anttila 1998, 85). 

Monen opiskelijan mielestä vapaus valita haluamansa työskentelytekniikka edesauttoi 

luovuutta. Tämä myös motivoi opiskelijoita, sillä he tekivät työtä itselleen mieluisella tavalla. 

Työtä ei tehty vain hyvää numeroa ajatellen, opiskelijat nauttivat tekemisestä. Myös jotkut 

pelkkää kurssimerkintää hakeneet opiskelijat mainitsivat tämän. 

 

Kokonaisvaltaisuus ja monipuolisuus taito- ja taideaineiden välisessä oppiaineintegraatiossa 

antaa mahdollisuuden irrotella. Projektin aikana kuitenkin huomasin kuinka vaikeaa monille 

opiskelijoille on luopua eräänlaisesta virallisuudesta. Opiskelijat tekivät epätavallisetkin 

harjoitukset kuuliaisesti, mutta harva todella ”antoi palaa”. Muutamat opiskelijat olivat 

mielissään siitä, että harjoitusten avulla pääsi ilmaisemaan itseään. On luontevaa, että 
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harjoitukset jotka aktivoivat ihmisen toimimaan ja osallistumaan hyvin kokonaisvaltaisesti, 

myös harjoittavat ja kehittävät ihmisen kykyjä monipuolisesti (Juntunen 2011, 66). 

Keholliseen, subjektiiviseen kokemisen tapaan perustuva taidekasvatus on arvokas osa 

ihmisen kasvua ja elämää (Anttila 1998, 85). Vapautuminen omasta julkisesta roolista on 

kuitenkin haaste, jollaiseen vastaaminen näinkin lyhyessä projektissa on todennäköisesti 

monelle ylivoimaista.  

 

Ryhmässä vallitsi projektin ajan mielestäni hyvä yhteishenki, mutta opiskelijat olivat 

toisilleen varsin tuntemattomia. Tavanomaisista poikkeavat opetustyylit vaativat totuttelua ja 

harjoitusta. Eräs opiskelija totesikin monitaiteisen opiskelun kehitysehdotukseksi 

ennakkoluulojen vähentämisen opetustapaa kohden. Aiemmin kirjoitin, että projektin 

erilaisuus suhteessa totuttuun kuvataiteen opiskeluun on ollut projektin onnistumisen kannalta 

tärkeää. Lähes yhtä tärkeää vapaan itseilmaisun ja parhaiden mahdollisten tulosten saamiseen 

on mielestäni myös opiskelutavan ja -ryhmän tuttuus. Mitä enemmän taiteidenvälistä opetusta 

on, sitä ennakkoluulottomammin asioihin osaa tarttua. Usein ilman jännitystä on myös 

helpompi olla luova. Nämä asiat huokuvat opiskelijoiden teksteissä rivien väleistä. 

 

Kun mietin toteuttamaani pedagogista projektia jälkeen päin, huomasin, että monitaiteinen, 

taideidenvälinen opetus on kaiken jo mainitun lisäksi erityistä vielä yhdellä tasolla, tunteiden 

käsittelyn tasolla. Tunteista puhuminen ja niiden käsitteleminen koulussa on varsin 

harvinaista. Taiteenomaisin keinoin opiskeltaessa tunteet tulevat kuitenkin jollain tasolla 

väistämättä mukaan, näin päästään käsittelemään asioita, joita koulussa ei käsitellä juuri 

ollenkaan. 

 

Projektissa mukana olleet opiskelijat olivat kirjoittaneet projektiraportteihin ja -päiväkirjoihin 

kuvan herättämistä monenlaisista  tunteista ja tunneillakin niistä puhuttiin. Osalle kuvasta 

harjoitusten kautta heränneet tunteet olivat niin voimakkaita, että ne vaikuttivat sen hetkiseen 

mielialaankin. Taiteellinen toiminta voi edistää itsen, toisen ja maailman ymmärtämistä sekä 

kehittää oppilaan esteettistä ja empaattista suhtautumista maailmaan (Juntunen 2011, 70). 

Taide myös välittää perustavanlaatuisia ihmisen elämään kuuluvia käsityksiä ja tunteita 

(Kärkkäinen 2008, 92). Taide ja taidekasvatus voi siis toimia tunteiden tulkkina, 

monitaiteisessa, taiteidenvälisessä opiskelussa asia korostuu, mutta keinot tunteiden 

käsittelyyn ovat samalla perinteistä opetusta moninaisemmat. 
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5.4 Taiteidenvälisyys ja monitaiteisuus 
Kun esittelin projektin ryhmäläisille, kerroin millä tavoin tulisimme työskentelemään ja että 

harjoitukset ja lopulliset työt olisivat taiteidenvälisiä ja/tai monitaiteisia. Kuvailin käsitteitä, 

mutta en antanut sanatarkkoja määritelmiä. Pyrin toki olemaan selkeä jo projektin 

tavoitteidenkin takia, mutta en halunnut suoraan syöttää omia ajatuksiani opiskelijoille. 

Käsitteiden limittäisyys on jossain määrin ongelmallista itsellenikin ja täysin tiukkaa 

rajanvetoa on mielestäni turha tehdäkään. Opiskelijat olivat oivaltaneet käsitteet varsin 

tarkkanäköisesti, vaikka sekaannusta ja päällekkäisyyttä löytyi jonkin verran. Tässä käsittelen 

opiskelijoiden vastauksia loppukyselyn kysymykseen: Mitä mielestäsi tarkoitetaan 

monitaiteisuudella? Entä taiteidenvälisyydellä? 

 

Monet opiskelijat kirjoittivat, että taiteidenvälisyydellä tarkoitetaan taiteiden välistä 

kommunikointia ja yhteyttä toisiinsa.  

 

Taiteidenvälisyys tarkoittaa eri taidemuotojen yhteiseloa ja sekoittamista 

keskenään. 

(tyttö) 

 

Jotkut opiskelijat kirjoittivat, että taiteidenvälisyys voi olla kuvien ymmärtämistä musiikin tai 

liikkeen avulla tai että samaa aihetta voi käsitellä eri taitein. Tässä tulee hyvin esille 

taiteidenvälisyyden perusluonne, jossa taiteet keskinäisessä vuorovaikutuksesta tuovat uusia 

näkökulmia ja auttavat ymmärtämään paremmin kyseessä olevaa asiaa. Jos aistimus muuttuu 

toiseksi tai aistimukset kytkeytyvät yhteen, puhutaan synestesiasta (Itkonen 2011, 14). 

Taiteidenvälisyyttä voi olla erään opiskelijan mukaan myös se, että tiettyä taideteosta 

käsitellään muiden taiteen lajien avulla ja tehdään siitä uusi tulkinta, taideteoksesta taideteos. 

 

             
Kuva 28. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö.                        Kuva 29. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 
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Taiteidenvälistä keskustelua voidaan käydä myös eri teosten sisältöjen ja tunnelmien 

kokemisen kautta. Esimerkiksi miten jokin musiikki, tanssiesitys ja kuva voivat välittää 

kuulijalleen ja katsojalleen samankaltaiset kokemukset, vaikka toteutus on niin erilainen. 

Taiteet ymmärtävät myös toisiaan ja taidetta voidaan ymmärtää toisen taiteen avulla. 

Kiinnostava vastakkainasettelu oli muutamassa lomakkeessa esiintynyt ajatus 

taiteidenvälisyyden merkityksestä eri taiteiden eroavaisuutena. Toisaalta miksei asiaa voisi 

ajatella niinkin. Jokainen taiteen laji on itsessään arvokas ja erilainen. Jotta taiteidenvälinen 

keskustelu voisi antaa uusia näkökulmia, täytyy löytyä myös eroavaisuuksia taiteiden välillä. 

 

Monitaiteisuus ymmärrettiin pääsääntöisesti ja varsin selkeästi siten, että taiteen tekemisessä 

yhdistellään monipuolisesti erilaisia taidemuotoja ja -tekniikoita. Koettiin myös, että 

monitaiteisuudessa taiteella ei ole rajoja, taide ei ole ikinä pelkästään tietynlaista. Tällöin 

myös taiteen määrittely voi olla hankalaa, muutama opiskelija pohtikin mikä kaikki 

oikeastaan on taidetta. Vastauksissa viitattiin myös taitoon käyttää monenlaisia tekniikoita 

sekä eri taiteen lajien hallintaan. Eräs opiskelija kiteytti monitaiteisuuden 

yksikertaisuudessaan näin: 

 

Eri taiteiden yhdistämistä paremman kokonaisuuden saavuttamiseksi. 

(poika) 

 

Vaikka painotin, ettei lomaketta täyttäessä tarvitse miettiä ”ainoita oikeita” vastauksia, 

epävarmuutta käsitteiden määrittelemisessä näkyi jonkin verran, muutamat opiskelijat 

olivatkin kirjoittaneet määritelmiensä perään kysymysmerkin. Eräs opiskelijoista kertoi, että 

monitaiteisuus oli käsitteenä vaikea ja siksi muihinkin lomakkeen kysymyksiin oli hankala 

vastata. Mahdollisista hankaluuksista ja epävarmuudesta huolimatta opiskelijat tuntuivat 

lomakkeiden perusteella ymmärtäneen itse käsitteet sekä monitaiteisen, taiteidenvälisen 

opetuksen idean varsin hyvin. 

 

                      
Kuva 30. Pedagogisen projektin lopputyö, poika.                       Kuva 31. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 
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5.5 Oivalluksia taiteesta ja taidekasvatuksesta 
Yksi suurista tavoitteistani projektissani oli, että sen seurauksena opiskelijoiden taidekäsitys 

voisi syventyä ja laajentua. Halusin etteivät opiskelijat päästä itseään liian helpolla, halusin 

saada heidät näkemään, ja ennen kaikkea katsomaan pintaa syvemmälle. Muutama opiskelija 

huomasi, miten taiteen ymmärtämiseen tarvitaan moniaistisuutta, ja kuinka taide on monien 

tekijöiden summa. Eri taidemuotojen yhdistäminen opetuksessa rikastuttaa monipuolista 

aistimista (Juntunen 2011, 61). Taideteoksen tarkastelulle on monta vaihtoehtoista reittiä, sillä 

teosta katsoessaan ihminen käyttää kaikkia aistejaan ja koko kehoaan, joka myös kertoo miltä 

jokin teos tuntuu (Itkonen 2011, 14). Moni opiskelija kertoikin, että harjoitukset muuttivat 

heidän ajatuksiaan taiteen tekemisestä. Joku esimerkiksi kirjoitti: 

 

Harvoin tulee ajatelleeksi, että liikkumalla, musiikilla ja äänillä voi myös tehdä 

taidetta. 

(poika) 

 

 
Kuva 32. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 

 

Vielä useampi kirjoitti, että harjoitukset muuttivat ja avarsivat käsityksiä taiteesta ja myös 

antoivat myös uusia näkökulmia kuvataiteen opiskeluun. Sitä miten käsitykset muuttuivat, ei 

oikein kukaan osannut muotoilla sanoiksi. Oivalluksia kuitenkin oli esimerkiksi se, miten 

taideaineet voivat näkyä ja toimia yhdessä ja että yleensäkin taiteen lajeilla on hyvin paljon 

yhteistä, miksi niitä siis opetettaisiin erikseen. Myös muita kuin taideaineita huomattiin 
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sopiviksi integroivaan opetukseen. Vastapainoksi tälle ajatukselle löytyi myös ajatus kunkin 

taiteen lajin ”pärjäämisestä” itsenäisesti, miksi suotta yhdistellä. Tässä taiteiden uniikkius on 

jälleen tärkeää. Ihastuttavan yksinkertainen, mutta tärkeä oivallus taiteidenvälisen opetuksen 

kannalta oli erään opiskelijan toteamus: 

 

Taiteiden yhdistely on kivaa. 

(tyttö) 

 

Taiteiden yhdistely voi olla myös kaikkea muuta, mutta kerran saatu positiivinen kokemus 

vaikuttaa taiteidenväliseen, monitaiteiseen opiskeluun suhtautumiseen myös jatkossa. Toinen 

tärkeä ajatus taideaineintegraation kannalta on ajatus taiteen vapaaehtoisuudesta. Opiskelijaa 

ei voi pakottaa kokemaan tai tekemään taidetta. Silloin pitää hyväksyä myös se, mitä eräs 

toinen opiskelija kirjoitti: 

 

Taiteeseen kuuluu kaikenlaiset tunteet. 

(tyttö) 

 

5.6 Oppimis- ja projektikokemuksista 
Prosessoimme saamaamme informaatiota jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä aiheuttaa 

muutoksia tiedoissamme käsityksissämme, taidoissamme ja tunteissamme. Kun tämä muutos 

kestää kauemmin kuin hetken, kyseessä on oppiminen. (Rauste-von Wright & Wright 1994, 

19.) Projektikokonaisuuden erilaisuus on osaltaan vaikuttanut opiskelijoiden kokemuksiin 

siitä, mitä he ovat oppineet.  Jostakin syystä omaa oppimistaan ja oppimisen kokemuksia on 

usein vaikea kuvailla sanoin. Toisinaan oppimisen huomaa vasta paljon myöhemmin kuin heti 

opetustilanteen jälkeen, joskus opittu asia vain sulautuu aikaisempaan tietoon, eikä oppimista 

erikseen tiedosta. Näin tapahtuu varsinkin abstraktien asioiden kanssa. Tämä näkyi myös 

projektiin osallistuneiden opiskelijoiden vastauksissa tai oikeammin vastausten niukkuudessa 

lomakkeen kysymyksiin: Mitä opit projektin aikana? Auttoiko projekti ajattelemaan taidetta 

uudella tavalla? Miten? 

 

Moni opiskelija kuitenkin kirjoitti oppineensa merkittävän asian: kuvan sekä taiteen tulkinta 

ja katsominen oli projektin aikana kehittynyt ja monipuolistunut. Myös ajattelun 

lisääntyminen ja syvälliset pohdinnat koettiin oppimiskokemuksiksi. Taiteen ajatteluun 
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liittyvästä oppimisesta ei opiskelijoilla löytynyt yhtä merkittäviä ajatuksia. Varsin moni 

opiskelija oli sitä mieltä, ettei projekti auttanut ajattelemaan taidetta uudella tavalla. Tästä 

löytyikin ristiriita lomakkeen vastausten ja projektiraporttien välillä. Raporteista löytyi 

selvästi edellisessä luvussa mainittuja oivalluksia taiteesta. Lisäksi jos oppiminen käsitetään 

muutoksena, on oppimista tapahtunut projektin aikana valtavasti. Muutosta, ja samalla siis 

oppimista, on tapahtunut pitkälti jo asenteissa erilaista opetusta ja samalla myös taidetta 

kohtaan. Uskon että ristiriita aiheutuu pitkälti siitä, ettei tule kovin usein mietittyä, miten 

ajattelen taidetta. Saati sitten sitä, ajattelenko tämän projektin jälkeen taidetta jotenkin toisin 

kuin ennen. Tässä täytyy todeta kysymyksen asettelun olleen hankala. 

 

Vaikka lomakkeen vastausten perusteella opiskelijoiden omat kokemukset omasta 

oppimisesta jäivät melko vähäisiksi, jo pelkästään uusien harjoitusten ja lähestymistapojen 

kokeileminen on mielestäni oppimista. Oppimista ovat usein myös niin konkreettiset, 

pienetkin asiat, ettei niitä ajattele oppimiseksi. 

 

 
Kuva 33. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 

 

 
Kuva 34. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö.          Kuva 35. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 
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Lomakkeella kysyin myös: Auttoiko tai haittasiko monitaiteinen, taiteidenvälinen opetus 

kuvataiteen opiskelua ja oppimista? Miten?  Yksikään opiskelija ei kokenut projektin 

opiskelutapaa haitalliseksi. Tulos on taiteidenvälisen, monitaiteisen opetuksen jatkamista 

ajatellen loistava. Erityisen mielenkiintoisen vastauksista tekee kuitenkin se, että vaikka kaksi 

kolmasosaa opiskelijoista vastasi että tapa auttoi opiskelua ja oppimista, kolmasosa vastasi, 

ettei tällainen opiskelu ollut haitannutkaan. Tämän perusteella taideaineintegraatio on 

hyvinkin kannattavaa, mutta toisaalta voidaan ajatella että kolmasosalle tällainen opetustyyli 

ei varsinaisesti tuo opiskelulle lisäarvoa. Eräs opiskelija kirjoittikin, että oppiminen ainakin 

hänen kohdallaan oli samanlaista kuin normaalistikin. Olisikin kiinnostavaa tietää, millainen 

opiskelutapa olisi tällaiselle ryhmälle optimaalisin. Toisaalta nämä opiskelijat voivat olla 

hyvin joustavia oppijoita, jotka sopeutuvat monenlaisiin opetustyyleihin. 

 

 

             
Kuva 36. Lopputyön työstöä kangasväreillä.                Kuva 37. Muovailua savesta ja muovailuvahasta. 

 

 

Vastaukset taiteidenvälisen, monitaiteisen opetuksen kannattavuuteen olivat myös erittäin 

positiivisia. Vastauksissa esimerkiksi huomattiin tavan monipuolisuuden auttavan myös 

muissa aineissa kuin kuvataiteessa, lisäksi ideoita keksi helposti ja työt olivat syvällisempiä, 

tapa laajentaa taidekäsitystä ja 

 

saa oppilaat ajattelemaan omilla aivoilla! 

(poika) 
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5.7 Miten löytyy kultainen keskitie perinteisen ja integroivan 

taideopetuksen väliltä? 
Projektin loppukyselyssä tiedustelin opiskelijoilta myös Millaisiin asioihin/kursseihin 

monitaiteinen opetus sopisi parhaiten? Millainen määrä kurssista olisi hyvä tehdä 

monitaiteisena? (esim. kokonaan, ei ollenkaan, puolet, 1/3 jne.) Miksi? 

 

Monitaiteista opetustapaa opiskelijat käyttäisivät pääasiassa kuvataiteen, musiikin ja 

liikunnan kursseihin, mutta myös ilmaisutaidon ja teatterin opiskeluun sekä historiaan, 

äidinkieleen ja psykologiaan, mainitsipa joku opiskelijoista kaikki reaalikurssit. Myös taiteen 

tulkitsemiseen, pohjatyöhön ja työn valmisteluun sekä pohdiskeluun sopisi opiskelijoiden 

mielestä monitaiteinen opetus. Vastausten painotuksesta huomaa taito- ja taideaineiden 

yhteyden ja suosittuuden. Projekti tosin itsessään on tässä varmasti tärkeä vaikuttaja. 

 

Noin kolmasosa kurssin opiskelijoista toivoi että kurssista puolet olisi monitaiteista opetusta. 

Toinen kolmasosa toivoi monitaiteisen opetuksen kattavan kolmasosan koko kurssin 

sisällöstä. Viisi toivoi opetuksen olevan kokonaan monitaiteista, kaksi ei tahtonut kyseistä 

opetusta välttämättä ollenkaan, ja loput kolme tahtoivat opetusta vain pienen osan. Muutamat 

opiskelijat mainitsivat, että tavallisen ja monitaiteisen opetuksen suhde riippuu pitkälti kurssin 

sisällöstä. 

 

On hienoa huomata, että suurin osa opiskelijoista haluaisi kurssin opetuksesta ainakin 

kolmasosan olevan monitaiteista. Opetusmääriä opiskelijat perustelivat esimerkiksi sillä, että 

kurssiin pitää mahtua muutakin kuin monitaiteisuutta, ja on niitäkin jotka haluavat vain piirtää 

ja tehdä töitä, mutta toisaalta erilaisuuden avulla kurssi pysyy mielenkiintoisena. Erityisen 

kiinnostavaa oli, että kuusi opiskelijaa perusteli valintansa osittaisuudesta sillä, että aikaa 

täytyy jäädä myös perinteiselle kuvataiteen opiskelulle. Tässä perinteinen opiskelu nähdään 

näiden opiskelijoiden keskuudessa mielestäni jossain määrin ”oikeampana” opiskeluna, 

silloin opetellaan asiat jotka kurssilla tulee oppia, monitaiteinen opiskelu taas toimii 

eräänlaisena mausteena. Toisaalta se voidaan nähdä myös inspiraation sytyttäjänä, jonka 

jälkeen päästään syventymään perinteiseen tekemiseen. Tasapaino tapojen välillä onkin 

mielestäni tärkeää, ei tule unohtaa taiteen lajien uniikkiutta. 
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Osa kursseista kuitenkin voisi olla kokonaankin monitaiteisia. Kurssin sisällöt vaikuttavat 

tähän valintaan toki paljon, kaikkia kursseja ei todennäköisesti olisi mielekästäkään toteuttaa 

täysin monitaiteisesti. Kokonaan monitaiteisen kurssin halunneet opiskelijat perustelivat 

ratkaisua esimerkiksi sillä, että se olisi mieluista ja toisaalta sillä, että silloin tämänkaltaisesta 

opiskelusta saisi kaiken irti. 

 

Vastausten perusteella opiskelijat olivat mielestäni ymmärtäneet hyvin monitaiteisen 

opetuksen hyvät puolet ja sen mahdollisuudet. Uskon, että kuvataiteen syventävillä 

esimerkiksi nykytaiteeseen keskittyvillä kursseilla kokonaan monitaiteisesti toteutettu 

opiskelu voi olla hyvinkin perusteltua. Nykytaiteessa tekotapojen erittely tai taiteen lajien 

rajat ovat usein keinotekoisia, sillä kyse onkin kokonaisvaltaisesta ilmaisusta (Itkonen 2011, 

14). Peruskursseilla osittaisuus on luontevaa ja sen avulla voidaan saada sekä monitaiteisesta 

että perinteisestä opetuksesta parhaat puolet esiin vieläpä niin, että ne tukevat toisiaan. Vaikka 

olen kuvaillut pedagogisen projektini monitaiteiseksi ja taiteidenväliseksi, sisälsi se myös 

perinteistä opetusta juuri lopputöiden työstövaiheessa. Mielestäni opetustavat limittyivät 

projektissa hyvin. Kultainen keskitie opetustapojen välille löytynee vain kokeilemalla ja taas 

kokeilemalla. 

 

    
Kuva 38. Pedagogisen projektin lopputyö, poika.                         Kuva 39. Pedagogisen projektin 

lopputyö, tyttö. 
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5.8 Hyviä puolia ja kehityksen kohteita monitaiteisessa, 

taiteidenvälisessä opetuksessa 
Kuten aiemmissa luvuissa on tullut ilmi, aineistosta on noussut paljon positiivisia 

kokemuksia, joista suurin osa opiskelijoista on ajatellut samansuuntaisesti. Haluan kuitenkin 

tuoda esiin myös aineistosta nousseita yksittäisten tai muutamien opiskelijoiden mainitsemia 

kehityksen kohteita opetusta ajatellen. Vastapainona kerron myös havaintoja monitaiteisen, 

taiteidenvälisen opetuksen hyvistä puolista. 

 

Monitaiteisen, taiteidenvälisen opetuksen kannalta sekä opettajan ja tutkijan näkökulmasta 

opiskelijoiden positiivisuutta ja avointa asennoituminen minua, projektia sekä yleisesti 

monitaiteista ja taiteidenvälistä opetusta kohtaan voidaan jo itsessään pitää onnistumisena. 

Positiivisuus näkyi sekä opiskelijoiden tuottamassa aineistossa että projektin aikana. Hyvä 

vuorovaikutus minun ja opiskelijoiden välillä on todennäköisesti jossakin määrin vaikuttanut 

myös aineiston sävyyn. Opiskelijat ovat saattaneet jättää sanomatta negatiivisia asioita ihan 

vain siksi, että olin heidän mielestään mukava. Tunneilla positiivista käytöstä on kuitenkin 

mielestäni vaikea esittää, joten uskon, että myös aineiston narratiivit ovat pääsääntöisesti 

totuudenmukaisia ja kaunistelemattomia. Muutama opiskelija uskaltautui 

projektipäiväkirjassa valottamaan negatiivisiakin tuntemuksiaan, joskaan ne eivät liittyneet 

niinkään projektiin vaan muihin, koulun ulkopuolisiin asioihin. Vain yksi opiskelija 

kolmestakymmenestäyhdestä selkeästi kyseenalaisti projektin ja sen harjoitusten 

tarkoituksenmukaisuuden: 

 

Turha tunti. Turhaa tekotaiteellista paskaa. Tuskin muitakaan kiinnosti kävellä 

päättömästi. 

(poika) 

 

Tekotaiteellisuus on mielenkiintoinen sanavalinta tästä projektista puhuttaessa, sillä 

ajatuksena projektissa on nimenomaan ollut, ettei taidetta tarvitse ajatella tarkoin arvotettuna 

ja määriteltynä Taiteena. Tavoitteena ei ollut pyrkiä luomaan suurta taidetta, tavoite oli 

tarkastella taidetta kokeellistenkin, jotakin taiteen lajia hyödyntävien harjoitusten avulla. 

Projektin tarkoitus oli lähestyä taidetta ennemminkin ruohonjuuritasolta kuin korottaa taide 

tai oma tekeminen jalustalle. Jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin jatkossa, tällaisen opetuksen 

tavoitteet tulee tehdä erityisen selviksi sekä itselle että opiskelijoille. 
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Muutamia muitakin huomioita harjoitusten merkityksestä tai merkityksettömyydestä esiintyi, 

muttei toista näin suoraviivaista. Jotkut opiskelijat pohtivat juuri esimerkiksi kävelytehtävän 

yhteyttä kuvan tulkintaan, toiset taas olivat erityisesti pitäneet siitä ja saaneet uusia 

näkökulmia harjoituksen kautta. Samoin äänimaisematehtävän osa opiskelijoista koki 

irralliseksi, toisille se oli projektin mieluisin harjoitus. 

 

Opiskelijan kommentin suoraviivaisuus on kuitenkin mielestäni ennemmin ilahduttavaa kuin 

harmillista. Jotta monitaiteista, taiteidenvälistä opetusta voidaan kehittää, tarvitaan 

kriittistäkin näkökulmaa. Tosin opiskelijan turhautuminen on toki valitettava ja hankala asia, 

joka voi johtua monesta muustakin asiasta kuin vain opiskeltavasta asiasta tai 

opiskelutyylistä. Kyseinen opiskelija kertoikin projektiraportissaan, että projektitunneilla 

yleisesti vallinneet tunteet ovat esillä myös muiden oppiaineiden opetuskerroilla, vaikka 

kyseinen kommentti kritiikkiä projektitunnin sisällölle olikin. Kiinnostavaa oli, että samainen 

opiskelija kaikesta huolimatta löysi tulkinnan teoksesta, ja vieläpä juuri kritisoimansa tunnin 

lopuksi. 

 

        
Kuva 40. Pedagogisen projektin lopputyö, poika.         Kuva 41. Pedagogisen projektin lopputyö, 

poika. 

 

Erityisen vaikuttavaksi harjoitukseksi yleisesti koettiin musiikin kuunteleminen kuvaa 

katsottaessa. Se, että erilainen musiikki herätti erilaisia tunteita, esiintyi monen opiskelijan 

teksteissä positiivisena oivalluksena. Ääni voi muuttua mielessä kuvaksi, väri voi muuttua 

mielessä ääneksi ja muotoja voi maistaa (Itkonen 2011, 14). Monipuolisuus ja erilaisuus 

harjoituksissa tuntui tehneen tehtävänsä, vaikka kaikki eivät saaneet hyötyä yhdestä 

harjoituksesta, jokaiselle löytyi kuitenkin jotakin jostakin toisesta. Eräs opiskelija mainitsi, 
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että tällaisesta opiskelusta on hyötyä erilaisille oppijoille. Joku opiskelijoista kuitenkin koki, 

etteivät harjoitukset vaikuttaneet kuvan tulkitsemiseen mitenkään. Muutamasta tekstistä nousi 

esiin myös huomio, että vaikka harjoitusten idea menikin välillä ohi, ne olivat silti 

miellyttävää vaihtelua tai muuten vaan mukavia. Erään opiskelijan mukaan tylsää tuntia ei 

ollut. Toinen totesi: 

 

Kiva ei oo koskaan turhaa. 

(poika) 

 

Ajattelun monipuolistumisen harjoitusten seurauksena moni mainitsi hyväksi asiaksi. 

Toisaalta muutamalle opiskelijalle ideoiden paljous aiheutti hankaluuksia. Ajatusten vilinästä 

oli vaikea saada otetta, ja oli vaikea päättää, mihin ideaan lopputyössä keskittyy. Tästä 

ongelmasta opiskelijat pääsivät kuitenkin suhteellisen kivuttomasti yli. 

 

Työn prosessinomaisuutta ja suunnitelmien muuttumista projektin edetessä pidettiin 

kiinnostavana, samoin kuin sitä miten erilaisia tulkintoja sai samasta asiasta, harjoitukset 

auttoivat näkemään muutakin kuin ilmeisen. Erään opiskelijan mielestä oli mielekästä, kun 

projektikokonaisuus rakentui pienistä osista, jotka liittyivät kuitenkin osaltaan lopputyöhön. 

 

   
Kuva 42. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö.  Kuva 43. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 
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Projektipäiväkirja ei herättänyt oikein kenessäkään opiskelijassa suuria tunteita. Noin puolet 

koki sen ihan hyväksi tavaksi prosessoida projektin aikana heränneitä ajatuksia, erityisesti 

projektiraporttia kirjoittaessaan jotkut opiskelijat kokivat siitä olleen hyötyä. Lopuille 

päiväkirja oli joko samantekevä, jossain määrin hankala tai vaan outo ajatus. Päiväkirjoista 

huomaakin hyvin, kenelle tapa on toiminut ja kenelle ei. Varsinaisesti haitalliseksi päiväkirjaa 

ei kuitenkaan koettu. 

 

Kehityksen kohteeksi noin kolmasosa opiskelijoista mainitsi ajan käytön. He olisivat 

toivoneet varsinaiselle työskentelylle eli lopputyön tekemiseen enemmän aikaa. Eräs 

opiskelija kirjoitti, että olisi halunnut projektiin ylipäätään enemmän piirtämistä ja 

kuvataidetta. Projekti eteni pääosin suunnitelmien mukaan, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna 

aikataulu oli ehkä hieman liian tiukka. Suunnitelmaan kannattaakin aina jättää hieman 

väljyyttä, mutta on myös hyvä olla suunniteltuna jokin ylimääräinen tehtävä päinvastaisten 

muutosten varalle. Tällä kertaa pidin suunnitelmista ehkä hieman liian tiukasti kiinni, sillä 

halusin toteuttaa kaikki harjoitukset. Toisaalta olin suunnitellut lopputöiden tekemiseen 

varatun ajan napakaksi, jotta opiskelijat eivät juuttuisi töitä tehdessään epäolennaisuuksiin tai 

tylsistyisi liian pitkään työskentelyaikaan. 

 

5.9 Yhteenveto 
Aineiston perusteella opiskelijat suhtautuivat monitaiteiseen, taiteidenväliseen 

opetuskokeiluun lähes poikkeuksetta myönteisesti. He olivat ymmärtäneet käsitteet 

epäilyksistään huolimatta pääsääntöisesti hyvin. Taiteidenvälisyyttä monet kuvailivat eri 

taiteen lajien välisenä yhteytenä ja kommunikaationa, monitaiteisuutta taiteiden 

monipuoliseksi yhdistämiseksi. He myös kokivat projektin sisältäneen näitä asioita. Suureen 

rooliin nousi opetuksen erilaisuus suhteessa totuttuun kuvataideopetukseen, vaihtelu oli 

monen mielestä erityisen tervetullutta. Uudenlainen opetustapa koettiin kiinnostavaksi ja 

antoisaksikin. 

 

Projektin erilaisuus ja vapaus motivoi opiskelijoita. Opiskelijoiden teksteissä mainittiin, että 

harjoitukset kannustivat luovuuteen ja tunneilla sai ilmaista itseään. Erityisesti opiskelijat 

pitivät työtavan valinnan vapaudesta, itselle mieluisella tekniikalla monet opiskelijat kokivat 

myös päässeensä itseään miellyttäviin tuloksiin. 
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Projektin aikana opiskelijat oivalsivat, että taidetta voidaan tehdä monella eri tavalla, taidetta 

ei ole pelkästään kuvataide, vaan myös esimerkiksi musiikki ja liike voivat olla taidetta. 

Kuvan tekemisen lisäksi myös kuvan katsomista ja tulkintaa voidaan lähestyä monella tavalla. 

Tulkinnat kuvasta monipuolistuvat, kun sitä katsotaan toisen taiteen kautta. Osa opiskelijoista 

huomasi, että taiteen ymmärtämiseen tarvitaan moniaistisuutta, sillä taide on monien 

tekijöiden summa. Myös taiteiden samankaltaisuuden ja toisaalta ainutlaatuisuuden olivat 

muutamat opiskelijat panneet merkille. 

 

               
Kuva 44. Pedagogisen projektin lopputyö, poika.                Kuva 45. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 

 

Aineiston perusteella noin kaksi kolmasosaa opiskelijoista oli sitä mieltä, että erityisesti 

kuvataiteen kurssien sisällöstä ainakin yksi kolmasosa voitaisiin toteuttaa monitaiteisena 

opetuksena. Monet kuitenkin toivoivat, että kaikki opetus ei olisi integroivaa, sillä myös 

perinteiselle kuvataiteen opetukselle ja opiskelulle pitäisi jäädä aikaa. Opiskelijat 

yhdistäisivät tällaisessa opiskelussa pääasiassa juuri taito- ja taideaineita. Taideaineintegraatio 

koettiin hyödylliseksi erityisesti sen monipuolisuuden vuoksi. Erilaisten harjoitusten avulla 

saa paljon ideoita töiden toteuttamiseen ja ajattelu voi saada syvällisiäkin piirteitä. 

 

Projektin huonoksi puoleksi jotkut opiskelijat mainitsivat liian lyhyen ajan lopputyön 

tekemiselle. Osalle jotkut harjoitukset olivat jääneet irrallisiksi suhteessa 

projektikokonaisuuteen tai sitten niistä muuten vaan ei saanut uusia näkökulmia tai apua 

lopputyön suunnitteluun ja tekemiseen. Osaa opiskelijoista tämä ei vaivannut, heille riitti se 

että harjoitukset ja tunnit olivat kivoja. Pääosin opiskelijat kuitenkin kokivat harjoitukset 

hyödyllisiksi ja  näkemyksiä avartaviksi. Oppimisen kokemuksia olivat esimerkiksi kuvan 

katsomisen tapojen monipuolistuminen sekä taidekäsityksen avartuminen, tai ehkä pitäisi 

puhua taidekäsityksen tiedostamisesta ja avartuneesta suhtautumisesta taiteeseen. 
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6 POHDINTA 
 

6.1 Taideopetuksen ja integraation suhteen uudelleenarviointia 
Aiemmin taideopetuksen ja integraation suhteesta kirjoittaessani painotin eri taiteen lajien 

yhteyttä, mutta myös erityislaatuisuutta. Näiden asioiden tärkeys tämän tutkimuksen ja 

pedagogisen projektin edetessä vain vahvistui ja kirkastui. Projektiin osallistuneiden 

opiskelijoiden myönteinen suhtautuminen varsin poikkeukselliseen opetustyyliin puhuu 

monitaiteisen, taiteidenvälisen opetuksen puolesta. Erilaisuus ja monipuolisuus ovat 

integroivan taideopetuksen valttikortteja, jotka oikein pelattuna voivat mielestäni johtaa 

suuriinkin voittoihin. Potissa on muun muassa taidekäsityksen laajentuminen ja 

syventyminen, itsetuntemuksen ja ajattelun lisääntyminen, sosiaalisen kanssakäymisen 

parantuminen sekä (oppiainekohtaisten) taitojen ja tietojen karttuminen ja jäsentyminen 

aiempaa eheämmäksi kokonaisuudeksi. Tavoitteet ovat suuria ja niiden saavuttaminen voi 

olla hankalaa. Esimerkiksi taidekäsityksen avartuminen voi olla pitkä prosessi, jolle on 

peruskoulussa kovin niukasti tilaa (Kärkkäinen 2008, 93). Näihin yleviin tavoitteisiin 

kannattaa mielestäni kuitenkin pyrkiä hyödyntämällä monitaiteisen, taiteidenvälisen 

opetuksen mahdollisuuksia. 

 

Integroivalla opetuksella on myös toinen puoli. Vaikka projektin tunnit olivatkin sujuneet 

mallikkaasti, projektin keskivaiheilla itseeni iski epäilys yhdistelevän opetuksen 

mielekkyydestä. Mielessäni pyöri kysymyksiä harjoitusten tarkoituksenmukaisuudesta ja 

niiden hedelmällisyydestä, tuloksellisuudesta. Mietin oppimista ja sen ilmenemistä, millä sitä 

voitaisiin mitata ja mistä voisi tietää ”tulosten” eron tavalliseen opetukseen nähden. Ehkä 

juuri tästä syystä halusin siirtyä perinteiseen kuvataideopetukseen, halusin opettaa, päästä 

kertomaan miten jokin asia ”kuuluu” tehdä. Kaipasin konkreettisia tuloksia ja näyttöä asian 

toimivuudesta. 

 

Turhauduin taiteidenvälisyyteen ja monitaiteisuuteen juuri sen vahvuuksien, elävyyden, 

avoimuuden ja tietyn epävarmuuden, takia. Vaikka harjoitukset olivatkin ennalta 

suunniteltuja, en koskaan voinut tietää, miten harjoitukset sujuvat, ja miten tunti lopulta 

etenee. Jatkuva epätietoisuus tuntui yllättävän painostavalta. Tämä onkin mielestäni yksi 

kaiken oppiaineintegraation suurista haasteista opettajalle, mutta myös oppilaille. Tajusin 
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tämän haasteen olevan kuitenkin myös rikkaus, se opettaa sekä opettajalle että oppilaalle 

ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta, hetkestä nauttimista sekä herkistymistä havainnoimaan. 

Muuttuvan luonteensa takia integroiva taideopetus on omiaan pitämään mielen virkeänä. 

Samalla myös tajusin kuinka hyvä oli, etten luovuttanut ja siirtynyt perinteiseen opetukseen, 

sillä lopputyön työstövaiheessa projektin loppupuolella, opetus- ja opiskelutapa liukui varsin 

luontevasti perinteisemmäksi kuvataiteen opiskeluksi ja limittyi monitaiteiseen, 

taiteidenväliseen kokonaisuuteen. Tämän tajutessani en kaivannut enää ”tuloksia”, vaikka 

niitäkin saatiin, kuten aineistoa läpikäydessäni huomasin. 

 

   
Kuva 46. Pedagogisen projektin lopputyö, poika.          Kuva 47. Pedagogisen projektin lopputyö, poika. 

 

Aiemmin olin sitä mieltä, että tulisi pyrkiä kohti kokonaan yhtenäistä taideopetusta, jopa 

kaikki aineet yhdistävää opetusta. Eheytetyn (taide)opetuksen sisällä olisi mielestäni 

kuitenkin täytynyt olla myös kunkin oppiaineen omia tunteja, mutta pääpaino olisi ollut 

yhdistämisessä. Tätä tutkimusta tehdessäni olen ymmärtänyt entistä paremmin kunkin 

taideaineen ja miksei muidenkin oppiaineiden uniikkiuden merkityksen. Yhdistäminen voi 

helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista, mutta toisaalta tarvitaan käsitystä ja ymmärrystä 

yksittäisistä asioista, ennen kuin voidaan rakentaa kokonaisuuksia (vrt. hermeneuttinen kehä). 

Oppiaineita yhdistävän opetuksen ja perinteisen opetuksen tulee olla tasapainossa. Uskon, että 

molempia tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. 

 

Osa tämän tutkimuksen pedagogiseen projektiin osallistuneista opiskelijoista kirjoitti, että 

vaikka monitaiteinen opetus onkin mielekästä, tulee kuvataiteen kurssin sisältää myös 

perinteistä opetusta, koska ”pitää oppia kurssiin kuuluvat asiat siltikin”. Toisaalta opiskelijat 

oppivat tässä projektissa myös selkeästi kuvataiteen asioita: ainakin vähän taidehistoriaa, 

kuvan merkitysten pohdintaa, kuvallista itseilmaisua ja näyttelyn esillepanon. Avajaisten 
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yhteydessä heidät myös ’vihittiin’ yhteen kuvataidemaailman oleelliseen käytäntöön. 

Tasapainoilu opetustapojen välissä on jälleen uusi haaste opettajille ja myös opettajien 

väliselle yhteistyölle. Tämän lisäksi tarvitaan myös koulun muutosta, tuntijakoon tulisi 

kiinnittää huomiota ja yhdistävälle, vapaammalle opiskelulle voitaisiin virallisesti merkitä 

tunteja koulun opetussuunnitelmaan. 

 

 
Kuva 48. Pedagogisen projektin lopputyö, tyttö. 

 

Kun mietin, mitä monitaiteinen, taiteidenvälinen opetus voi merkitä koulun taideopetukselle, 

ajattelen asiaa ensisijaisesti kuvataiteen näkökulmasta. Taideopetusta on kuitenkin myös 

muiden taideaineiden opetus. Mielestäni kaikki taideaineet, sekä myös taitoaineet, voivat 

saada monitaiteisesta, taiteidenvälisestä opetuksesta keskenään samankaltaista hyötyä: 

näkökulmien rikastumista, uusia ajattelutapoja sekä parempaa ymmärrystä lähtökohtana 

olevan oppiaineen lisäksi myös muista opetukseen yhdistetyistä oppiaineista. Myös 

sudenkuopat ovat samat. Jotta parhaisiin tuloksiin päästäisiin ja ongelmat pystyttäisiin 

ratkomaan mahdollisimman vaivattomasti, tarvitaan opettajankoulutusta.  

 

Eräs viestiini vastannut kuvataideopettaja mainitsi, että kuvataideopettajalla täytyy olla 

valtava yleissivistys kuvataiteen integroivan luonteen takia. Tämä tulisi ottaa huomioon 
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taideopettajia koulutettaessa. Taiteidenvälisiä, pedagogisia projekteja löytyy valinnaisina 

kursseina ainakin kuvataidekasvattajien kurssivalikoimasta, mutta pakollisia kursseja 

taiteidenvälisyydestä ei ole. Mielestäni olisi tarpeellista, että jokaisella taideopettajalla olisi 

käsitys siitä, millaista yhteistyötä oppiaineiden välillä voitaisiin tehdä. Opetusta voitaisiin 

edelleen järjestää opiskelijoiden yhteistyönä toteutettujen pedagogisten projektien muodossa, 

mutta kiinnostavia ja uskoakseni hedelmällisiä voisivat olla eri taidealojen opiskelijoiden 

vetämät taiteidenväliset harjoitukset toisilleen. 

 

Taideaineintegraatiolla on paikkansa myös alakoulun taideopetuksessa. Luokanopettaja 

pystyy usein aineenopettajaa helpommin yhdistämään eri oppiaineita, sillä oppitunneista ei 

tarvitse taistella toisten aineiden opettajien kanssa ja aikataulutkin voivat tarvittaessa joustaa. 

Haastetta integroivassa opetuksessa on silti. Luokanopettajan koulutuksessa monialaiset 

opinnot antavat tiedot ja taidot kaikkien peruskoulun oppiaineiden opettamiseen alakoulussa. 

Koulutus ei kuitenkaan anna valmiuksia yhdistää oppiaineita toisiinsa. Taiteidenväliselle 

opintokokonaisuudelle olisi siis kysyntää myös luokanopettajankoulutuksessa. 

Luokanopettajan koulutuksessa yhdistettävät oppiaineet voisivat hyvin olla myös muita kuin 

taito- ja taideaineita, joskin edellä mainitut oppiaineet toimivat hyvin siltana muidenkin 

oppiaineiden välillä. 

 

Tämän tutkimuksen pedagogisessa projektissa oli voimakkaasti mukana moniaistisuus. Tämä 

on yksi tapa; vaihtoehtoja taiteidenväliselle ja monitaiteiselle opetukselle on toki muitakin. 

Koulun taito- ja taideopetuksessa voitaisiin hyvin keskittyä taiteidenvälisyyteen ja 

monitaiteisuuteen esimerkiksi elokuvan tai teatteriprojektin kautta. Moniaistisuutta esiintyy 

näissäkin, mutta painopiste on toisaalla. Elokuva on opiskelijoille todennäköisesti tuttua 

maaperää, jossain määrin niin arkipäiväistäkin, ettei sitä ehkä mielletä monitaiteiseksi ennen 

kuin se sanotaan ääneen. Monissa kouluissa myös valmistetaan näytelmäproduktioita 

esimerkiksi koulun yhteisiin juhliin. Tässä olisikin otollinen tilaisuus tuoda mukaan 

monitaiteisuuden ja taiteidenvälisyyden käsitteet ja syventää opintokokonaisuuksia 

sisällöllisesti. Näin kouluihin voitaisiin saada laajamittaistakin taideaineiden- ja 

taiteidenvälistä toimintaa. 

 

Tämän tutkimuksen pedagoginen projekti oli varsin lyhytkestoinen kokeilu. 

Pienimuotoisuudestaan huolimatta projekti sai aikaan mielestäni yllättävän merkittävääkin 

muutosta opiskelijoiden ajattelussa. Haluan uskoa, että projektin ansiosta ainakin osa 
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opiskelijoista katselee jatkossakin maailmaa uusin silmin. Tämä projekti myös osoitti, ettei 

oppiaineintegraation tarvitse aina olla kovin syvällistä, jotta niin sanottuja tuloksia voidaan 

havaita, että saadaan aikaan muutosta. Myös taiteidenvälisyydestä ja monitaiteisuudesta voi 

olla hyötyä jo pienessä mittakaavassa. Tähän tietysti vaikuttaa myös se, millaisia odotuksia ja 

tavoitteita oppiaineintegraatiolle asetetaan. 

 

Projektista saadun aineiston perusteella voin sanoa, että opiskelijat saivat monitaiteisesta, 

taiteidenvälisestä opetuksesta enemmän kuin osasin odottaa. Myös opiskelijoiden avoimuus 

uutta opiskelutapaa kohtaan oli kannustavaa ja positiivisesti yllättävää. Monitaiteiselle, 

taiteidenväliselle opetukselle on paikkansa, mutta mielestäni myös tarvetta koulun 

taideopetuksessa perinteisen kuvataideopetuksen rinnalla. Toteutukseen tarvitaan joukko 

asiaan sitoutuneita tekijöitä, jotka eivät arkaile tarttua toimeen, sillä tällaiseen kokeilevaan 

opetukseen kuuluu väistämättä epäonnistumisen mahdollisuus. Onnistuessaan tällainen opetus 

kuitenkin palkitsee niin opiskelijan kuin opettajankin. Parhaimmillaan monitaiteisuus ja 

taiteidenvälisyys voisi toimia suunnannäyttäjänä kohti monipuolisempaa, yhtenäisempää 

oppimista ja ymmärrystä koulujen taideopetuksessa. 

 

6.2 Miksi tämä kaikki tehtiin sekä tutkijan tuntemuksia 
Olen tehnyt opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvät opetusharjoittelut 

luokanopettajakoulutuksessa. Tästä syystä en ole kuvataideopettajan opintojen aikana tehnyt 

virallisia opetusharjoitteluja. Opetuskokeiluja olen kuitenkin päässyt jonkin verran tekemään 

taiteidenvälisissä pedagogisissa projekteissa, joita on löytynyt kurssitarjonnastamme. 

Opetuskokeilut ovat olleet mielestäni erittäin kiinnostavia ja antaneet uusia ajatusuria 

opetukseen ja opetuksen suunnitteluun. Maisterin opinnäytetyössä tahdoin osittain juuri tästä 

syystä toteuttaa opetuskokeilun, tässä oli loistava tilaisuus päästä kokeilemaan, miten erityistä 

kiinnostukseni kohdetta oppiaineintegraatiota voitaisiin toteuttaa erityisesti taito- ja 

taideaineiden välillä. Heräsi ajatus taiteidenvälisestä ja monitaiteisesta pedagogisesta 

projektista. Lisäksi halusin päästä kentälle, saada ihan yleisesti lisää tuntumaa opettamiseen ja 

jonkinlaista vakuutusta sille että olen oikealla alalla. 

 

Tutkimuksen tutkimustehtävä oli ymmärtää mikä merkitys taiteidenvälisellä, monitaiteisella 

opetuksella ja oppimisella voisi olla koulun taideopetukselle. Tämä oli projektin suurin 

tavoite ja toteutuksen perimmäinen syy. Halusin toteuttaa pedagogisen projektin kuitenkin 
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myös saadakseni itselleni, en pelkästään taidekasvatukselle, vahvistusta oppiaineintegraation 

tarpeellisuudesta. Näin projektin toteuttamisen jälkeen en tarvitse enää perusteluja 

oppiaineintegraation toteuttamiselle. Yhdistävällä opetuksella on mielestäni selkeät, tässäkin 

pedagogisessa projektissa näkyneet ansionsa muun muassa opiskelun monipuolistajana ja 

ajattelun avartajana. 

 

 
Kuva 49. Opiskelijan taivuttelema ”piparkakkumuotti” lopputyötä varten. 

 

Taito- ja taideaineet ovat mielestäni tärkeitä oppiaineita yksilön kokonaisvaltaisen kasvun 

kannalta. Niiden avulla voidaan muun muassa lisätä oman itsen tuntemista, parantaa 

motoriikkaa ja kehon hallintaa, helpottaa ympäröivän maailman jäsentämistä kokonaisuudeksi 

sekä syventää kulttuurin ymmärtämistä. Taideopetuksen piirissä vallitsee näkemys, että 

taideaineiden opiskelu voi selkeästi vaikuttaa siihen, mitä olemme ja miten suhtaudumme 

toisiin ihmisiin: taiteet opettavat avointa asennetta, refleksiivistä suhtautumista kokemukseen 

ja kykyä toimia itsenäisesti sekä yhteistyössä toisten kanssa (Juntunen 2011, 67). 

 

Elämme jatkuvassa muutoksessa, jossa on välillä vaikea pysyä mukana. Koulun tehtävänä on 

auttaa oppilaita kehittymään tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on taidot elää ja 

menestyäkin alati muuttuvassa maailmassa. Koulun haasteena on löytää keinoja pystyäkseen 

toteuttamaan tätä vaativaa tehtävää. Taidekasvatus on tässä suuressa roolissa 

monipuolisuutensa ja muuntautumiskykyisyytensä takia. Tämä tutkimus on ollut siis myös 

eräänlaista tunnustelua, voiko tällaisessa opiskelutavassa olla yksi vastaus koululle 
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asetettuihin haasteisiin. Vaikka aineistosta ei suoraan noussut ajatusta, että joku opiskelija 

kokee projektin seurauksena ymmärtävänsä maailmaa paremmin, suunta on oikea. 

 

Projektin aikana koin myös opettajan roolin omakseni. Iloitsin siitä, että sain olla auktoriteetti, 

organisoija ja opettaja, mutta myös välillä epävarma oppija, joka löytää vastaukset yhdessä 

opiskelijoiden kanssa. Jo se että opiskelijoilla on ollut tunneilla kivaa, tuntuu upealta. Olen 

onnistunut luomaan opiskelijoiden kanssa yhdessä positiivisen ilmapiirin kuvataiteen 

opiskelulle. Tavallaan on toisarvoista, onko opiskelija aktiivisesti ajatellut että tässä nyt 

opiskellaan monitaiteisesti. Erilainen lähestymistapa on todennäköisesti tehnyt tehtävänsä 

myös taidekäsitykselle, vaikkei opiskelija sitä tiedostaisikaan. Projekti on siis vastannut omiin 

tarpeisiini opettajan identiteettini rakentumisessa, mutta myös tutkimuksen kannalta tärkeisiin 

kysymyksiin taidekasvatuksen mahdollisista toteutus- ja vaikutuskeinoista. 

 

Ennen projektin alkua opettaja mainitsi ketkä kurssille osallistuvista opiskelijoista olivat 

taidelinjalaisia, en kuitenkaan tehnyt tilanteessa muistiinpanoja. Ajattelin, etten tee ennakko-

oletuksia tiedon perusteella ja myöhemmin en oikeastaan edes muistanut koko asiaa. En usko, 

että asia vaikutti projektin etenemiseen tai aineiston sisältöön merkittävästi. Projektiin 

osallistunut ryhmä oli oikeastaan kokonaisuudessaan varsin joustava ja innostunut, jolloin 

taidelinjalaisia opiskelijoita ei erottanut tavallisen linjan opiskelijoista tässäkään mielessä. 

 

On etuoikeus saada seurata oivallusten syntymistä ja nähdä kun idea muuntuu konkreettiseksi. 

Tässä projektissa pääsin näkemään myös vapaaseen toteutustapaan liittyneitä onnistumisen 

kokemuksia, jollaisia ei välttämättä synny perinteisessä opetuksessa: 

 

Ensimmäistä kertaa oli kuvaamataidon kurssin aikana ylpeä työstäni. 

(tyttö) 

 

Jo tämän kommentin perusteella koen tehneeni tämän tutkimuksen kautta tärkeää työtä 

taidekasvattajana. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa 

keskeinen tutkimusväline ja pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse (Eskola & 
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Suoranta 1998, 211). Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija kertoo 

omista esioletuksistaan ja asennoitumisestaan tutkimukseen. Tutkijan tulee myös antaa 

lukijoille riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus on tehty, jotta he voiva arvioida tutkimuksen 

tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141.) 

 

Tutkimusta tehdessäni ja tätä raporttia kirjoittaessani olen miettinyt oman innokkuuteni 

vaikutusta niin pedagogisen projektin tuloksiin kuin koko tutkimuksen lopputuloksiin. En 

kiellä sitä tosiasiaa, että tutkimukseni aihe on itselleni taidekasvattajana tärkeä. Vaikka olen 

pyrkinyt olemaan mahdollisimman objektiivinen, on oma innostukseni taideaineiden 

integrointiin todennäköisesti jossain määrin värittänyt erityisesti tulosten tulkintaa. Olen 

kuitenkin mielestäni ollut asian suhteen avoin tutkimusta kirjoittaessani, jolloin lukija pystyy 

suhteuttamaan lukemansa tämän tiedon avulla. Olen positiivisesta 

taideaineintegraatiosuhtautumisestani huolimatta pyrkinyt katsomaan tutkimusta, pedagogista 

projektia ja aineistoani kriittisesti. Haastavuutta tähän on tuonut aineistosta noussut 

tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden yleinen myönteisyys projektia ja yhdistelevää 

opetusta kohtaan, kielteisten asioiden löytäminen on ollut toisinaan hankalaakin. Mielestäni 

olen kuitenkin tuonut eri näkökulmat esiin tasapainoisesti ja siten, että lukija saa 

totuudenmukaisen käsityksen aineistosta ja sitä miten tutkimus kaikkiaan on edennyt. 

 

Tutkimukseni luotettavuutta voidaan tarkastella myös monimenetelmäisyydeen, 

triangulaation kautta. Olen tutkimuksessani yhdistellyt useammanlaisia aineistoja sekä 

aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Pedagoginen projekti oli itsessään 

monimenetelmäinen, jolloin triangulaatio oli oikeastaan mukana jo lähtökohtaisesti. 

Triangulaatio mahdollistaa monimuotoiset tulokset ja siten rikastuttaa analyysiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 148–149). Sillä pyritään myös kohottamaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

osoittamaan ettei jokin tulos ole pelkästään sattumanvarainen, koska sama tulos on saavutettu 

useilla eri lähestymistavalla (Anttila 2006, 469). 

 

Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimusaineisto käsittelee tutkittavaa asiaa, että tutkimuksen 

menetelmä ja toteutus on valittu oikein ja tehokkaasti ja että tulokset antavat kohteesta 

tutkimukselle oleellista tietoa, näin ollen kokonaisuus on luotettava (Anttila 2006, 470). 

Triangulaation avulla olen pystynyt tarkastelemaan tutkittavaa asiaa ja aineistoa monesta eri 

suunnasta. Pedagogisen projektin kautta lähestyttiin taidetta eri suunnista ja monin eri tavoin, 

jolloin opiskelijat saattoivat konkreettisesti kokea taiteidenvälisyyttä ja monitaiteisuutta. 
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Tutkimusaineistosta tulee ilmi, että projektin eri harjoitukset tuottivat opiskelijoille erilaisia 

kokemuksia kuvan tulkinnasta ja kokemisesta, mutta samalla ne vahvistivat opiskelijalle 

muodostunutta käsitystä taiteen opiskelusta monitaiteisesti ja taiteidenvälisesti. Tässä 

pedagoginen projekti saa eräällä tavalla vahvistusta triangulaatiosta ja samalla pystyn 

tutkijana tarkastelemaan asiaa monesta eri näkökulmasta. Tarkastelun lisäksi osallistuin 

tekemiseen osittain myös itse. Erilaiset aineistot, opettajilta kerätyt ja projektin aikana 

syntyneet, ovat sisällöllisesti tukeneet toisiaan ja antaneet monipuolisen, eheän kuvan siitä, 

mitä monitaiteinen, taiteidenvälinen opetus ja oppiminen voi tarkoittaa koulun 

taideopetuksessa. Nämä seikat ovat tukevoittavat tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Tutkimukseni sisältää toimintatutkimuksen piirteitä, mutta ei ole varsinaisesti 

toimintatutkimusta, siksi sen luotettavuuden arviointi toimintatutkimuksen 

luotettavuusnäkökulmien kautta ei ole mielekästä. 
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7 LOPUKSI 
 

7.1 Jatkotutkimusmahdollisuuksista 
Taiteiden keskinäinen vuorovaikutus ei katoa. Siksi myös taiteiden rajapintojen, 

törmäyskohtien ja yhteen sulautumien tutkimisessa riittää työsarkaa, myös 

kouluympäristössä. Tutkimusta tehdessäni aloin pohtia (kuvataide)opettajan koulutuksen 

vaikutusta taitoon ja haluun käyttää oppiaineintegraatiota ja taiteidenvälisyyttä opetuksessa. 

Itselläni asiaan ovat kannustaneet luokanopettajan monialaiset opinnot ja taidekasvatuksen 

puolelta taiteidenväliset pedagogiset projektit. Kuten jo aiemmin totesin, pakollisia 

taiteidenvälisyyteen liittyviä kursseja ei kuvataideopettajan koulutuksessa ole. Tämä on 

mielestäni puute, johon pitäisi löytää täydennystä. 

 

Olen saanut positiivisia kokemuksia oppiaineintegraatiosta projekteista, joissa olen ollut 

osallisena. Olen nähnyt sen myönteiset vaikutukset myös oppilaisiin ja opiskelijoihin. Olen 

vakuuttunut tavan mahdollisuuksista ja tärkeydestä koulutyössä. Haluaisin pystyä jakamaan 

tätä tietoa, osaamista ja innostusta myös muille taidekasvattajaopiskelijoille ja 

taidekasvattajille, miksei myös luokanopettajille. Uskon, että suuri osa oppiaineintegraation 

vierastamisesta johtuu virheellisistä käsityksistä tai vain yksinkertaisesti siitä, ettei asiaa 

tunneta kovin hyvin esimerkiksi taidekasvattajaopiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen 

kohteena voisi olla eri taiteen lajien taidekasvattajaopiskelijoiden ja taidekasvattajien 

taideaineintegraatiota koskevat asenteet ja toiveet. Saatujen tulosten perusteella voitaisiin 

suunnitella kurssikokonaisuus, joissa opiskelijat ja opettajat saisivat aiheesta lisää tietoa, 

pääsisivät kokemaan taideaineintegraatiota  ja myös itse opettamaan sen keinoin. Näin 

koulutettujen opettajien avulla voitaisiin vähitellen synnyttää muutosta koulun kankeisiin 

rutiineihin. 

 

Tutkimusta tehdessäni esiin nousi myös muita tutkimisen arvoisia asioita. Näitä ovat 

esimerkiksi koulujen taideopettajien välinen yhteistyö, taideopettajien jatkokoulutus, koulujen 

projektiopiskelu ja sen kehittäminen, kuvataiteen yhdistäminen muihinkin kuin taide- ja 

taitoaineisiin sekä oppilaiden itseilmaisun tutkiminen taiteidenvälisen, monitaiteisen 

opiskelun kautta. 
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7.2 Tulevaisuuden näkymiä 
Oppiaineintegraatio on aihe jonka äärelle palaan aina uudestaan. Seuraavaksi se kulkee 

mukanani alakouluun ja luokanopettajan työhön. Työssäni aion käyttää hyväksi kokemuksiani 

oppiaineita yhdistävästä, eheyttävästä opetuksesta. Taidekasvattajana tavoitteeni on 

monipuolistaa taideaineiden opiskelua juuri taiteidenvälisyydellä, mutta yhdistää taidetta 

myös muihin oppiaineisiin. Toivon, että saan innostettua myös muut opettajat toteuttamaan 

oppiaineintegraatiota esimerkiksi yhteisen teatteriprojektin muodossa, tai ainakin 

suhtautumaan myönteisesti tekemääni työhön. 

 

Taidekasvatuksen tulevaisuuden näkymiä muokataan taas käynnissä olevassa peruskoulun 

tuntijakouudistuksessa. Tuntuu, ettei taiteen ja taidekasvatuksen merkitys ole päättäjille aivan 

selvä. Tästäkin syystä taidekasvattajien tulee tehdä aktiivisesti yhteistyötä, jotta taideaineiden 

yhteiskuntaan vaikuttava arvo huomattaisiin, jotta taidekasvatus todella voi olla opas tiellä 

ihmisyyteen, taiteeseen. 
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Hei! 

 

Opiskelen taidekasvattajaksi Taikissa ja teen maisterin opinnäytettä kuvataiteen ja muiden 

oppiaineiden integraatiosta. Olenkin kiinnostunut siitä, millaisia kokemuksia kentällä olevilla 

opettajilla on oppiaineintegraatiosta, jossa kuvista on yhdistetty muihin oppiaineisiin. Jos sinulla on 

kokemuksia aiheesta, kuulisin niitä mielelläni. Nämä kokemukset olisivat osa tutkimukseni 

aineistoa. Muutamakin rivi on avuksi! 

 

Jos haluat kertoa kokemuksistasi, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen: laura.nikola@aalto.fi 

 

Voit kirjoittaa vapaasti haluamallasi tyylillä. Alla on lisäksi muutamia kysymyksiä, joihin voit 

halutessasi vastata tekstissäsi. 

 

Mitä oppiaineita olet yhdistänyt kuvataiteen kanssa? Millä luokka-asteilla olet toteuttanut 

aineintegraatiota? Millaisia projekteja/kokonaisuuksia olet toteuttanut aineintegraatiolla? Millaisia 

"tuloksia" integraatio tuotti? Mikä oli antoisinta? Entä hankalinta? Toteuttaisitko/oletko toteuttanut 

tällaista aineintegraatiota uudelleen? Miksi/miksi et? 

 

Käsittelen mahdollisia vastauksia aineistossani nimettömästi ja siten, ettei niistä voi tunnistaa 

vastauksen antajaa. 

 

 

Toiveikkaana vastauksia odottaen 

ystävällisin terveisin 

 

Laura Nikola
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Hei kuvisopet, 

 

kyselin jo aiemmin maisterin opinnäytettä varten kokemuksianne oppiaineintegraatiosta, jossa 

kuvista on yhdistetty muihin oppiaineisiin. Muutaman vastauksen sainkin. Iso kiitos vastanneille 

opettajille! Vastauksia toivon kuitenkin saavani vielä lisää. 

 

Tutkimukseni on tarkentunut koskemaan nimenomaan taideaineiden välistä oppiaineintegraatiota. 

Jos et vielä ehtinyt vastata, mutta olet yhdistänyt opetuksessasi kuvikseen muita 

taideaineita/draamaa/ilmaisutaitoa, olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksiasi aiheesta. Mitkä 

ovat tällaisen opetuksen parhaat puolet? Entä haasteet? 

 

Jos haluat kertoa kokemuksistasi, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen: laura.nikola@aalto.fi 

 

Käsittelen mahdollisia vastauksia tutkimuksessani nimettömästi ja siten, ettei niistä voi tunnistaa 

vastauksen antajaa. 

 

 

ystävällisin terveisin 

 

Laura Nikola 
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Projektisisällöt:	  tuntisuunnitelmat	  ja	  tuntien	  tavoitteet	  
	  
1.	  kerta:	  

• orientaatio:	   kuka	  minä	   olen,	  mitä	   teen	   ja	  miksi,	  mitkä	   ovat	   projektin	   aikataulutus	   ja	  
tavoitteet,	  millainen	  on	  arviointi	   (lopullinen	   	   työ	   ja	   sivun	  mittainen	  projektiraportti),	  
miten	   toteutamme	   projektin	   yhdessä?	   -‐>	   kysymyksiä,	   ajatustenvaihtoa.	  
Projektipäiväkirjasta	  kertominen	  (ei	  ole	  arvosteltava,	  mutta	  tulee	  tutkimusaineistoksi,	  
nimettömänä).	  Nimikierros/esittäytyminen,	  nimilaput,	  15	  min.	  

• ”Taide”-‐tehtävä	   (ryhmissä):	  kaikille	   ryhmille	  annetaan	   lapulla	  aihe,	   joka	  heidän	   tulee	  
kuvata	  annetuilla	  materiaaleilla	  (rautalankaa),	  kunkin	  ryhmän	  teos	  näytetään	  muille	  ja	  
muut	  saavat	  arvuutella,	  mikä	  asia	  on	  kyseessä,	  kaikkien	  ryhmien	  paperissa	  lukee	  taide	  
-‐>	  keskustellaan	  taiteen	  moniulotteisuudesta	  ja	  käsitysten	  erilaisuudesta,	  väh.	  20	  min	  

• lähtökohtateoksen	   näyttäminen:	   ajatukset	   paperille	   teksteinä,	   kuvina,	  
ajatuksenvirtana,	   listaa	   esineistä,	   materiaaleista,	   väreistä	   jne.	   jotka	   kuvastavat	  
lähtökohtateoksen	  tunnelmaa	  itselle,	  10	  min	  

• harjoitus:	  musiikki	  
-‐ muutetaan	  lähestymistapaa	  lähtökohtateokseen	  musiikilla;	  opettaja	  soittaa	  neljä	  

eri	   musiikkia,	   joita	   kuunnellessa	   katsotaan	   kuvaa	   ja	   kullekin	   musiikille	  
kirjoitetaan	  oma	  teksti,	  yht.	  10	  min.	  

• ajatusten	  läpikäyntiä,	  10	  min.	  
• työskentelystä	  kirjoittaminen	  projektipäiväkirjaan,	  10	  min.	  
• ”kotitehtävä”:	  tarkkaile	  kohtaamaasi	  median	  kuvamaailmaa	  lähtökohtateosta	  ajatellen	  
	  
• 1.	  kerran	  tavoitteet:	  

opiskelijat:	  
-‐	  ymmärtävät	  mistä	  projektissa	  on	  kyse	  
-‐	  tarttuvat	  tehtäviin	  avoimin	  mielin	  	  
-‐	   uskaltavat	   ja	   haluavat	   kertoa	   omia	   mielipiteitään	   ja	   ajatuksiaan	   projektista	   ja	  
oppitunnin	  aikana	  tehdyistä	  tehtävistä	  ja	  tunnelmistaan	  
henkilökohtaiset	  tavoitteeni	  ovat:	  
-‐	  saada	  esiteltyä	  itseni	  ja	  projektin	  selkeästi	  ja	  ymmärrettävästi	  
-‐	  luoda	  välitön,	  kannustava	  ilmapiiri	  
-‐	  käyttää	  laitteita	  (musiikki),	  tilaa	  ja	  materiaaleja	  sujuvasti	  
-‐	   saada	   aikaan	   toimiva	   kokonaisuus	   ja	   varautua	  mahdollisiin	   aikataulumuutoksiin	   ja	  
toimia	  luontevasti	  sen	  mukaan	  
-‐	   kannustaa	   opiskelijoita	   kokeilemaan	   rohkeasti	   harjoituksia,	   vaikka	   ne	   tuntuisivat	  
oudoilta	  
-‐	  olla	  oma	  itseni	  

	  
2.	  kerta:	  

• tunnin	  sisällön	  esittely,	  5	  min.	  
• alkulämmittely:	  väri-‐ilottelu	  käsin	  maalaamalla,	   tunnelmakuvaus	   lähtökohtateoksesta	  

(kirjoitettujen	   tekstien/omien	   edellisen	   tunnin	   alkutunnelmien	   johdattelemana)	   <-‐	  
opettaja	   laittanut	  valmiiksi	  pitkän	  paperin	   ja	  maalit	   työpöydille.	  Nopea	   tunnelmointi.	  
15	  min.	  +	  siirtyminen	  saliin	  5	  min.	  

• harjoituksia,	  lähtökohtateos	  heijastetaan	  suurena	  tanssisalin	  seinälle:	  liike,	  draama	  
-‐ kengät	  pois,	  vapaata	  liikettä	  tilassa	  omaan	  tahtiin,	   lisätään	  ”törmäily”,	  kävellään	  

nopeammin–hitaammin,	   hypellen,	   hiipien	   jne.	   Nopeat	   vaihdot	   harjoitteiden	  
välillä.	  	  



Liite 3(6) 

	  

-‐ vähitellen	   keskitytään	   lähtökohtateokseen	   ja	   liikutaan	   sen	   mukaan;	   kun	  
ohitetaan	   toinen,	   tervehditään	   kuten	   teoksessa	   oleva	   hahmo/joku	   hahmoista	  
tervehtisi,	  liikutaan	  kuten	  hahmo	  liikkuisi	  jne.	  Nopeat	  vaihdot.	  yht.	  10	  min.	  

-‐ tehdään	  ryhmissä	  elävä	  veistos	  teoksesta	  kolmella	  still	  -‐kuvalla;	  miten	  teoksessa	  
esiintyvä	  tilanne	  etenee.	  Keskustellaan	  ”kuvista”.	  15	  min.	  

• kirjoitetaan	   lähtökohtateokselle	   tarina	   muutamalla	   lauseella	   ennen-‐nyt-‐jälkeen	   10	  
min.	  

• kerrotaan	  mediahavainnoista,	  fiilikset	  10	  min.	  
• projektipäiväkirja	  5	  min.	  
• ”kotitehtävä”:	  mediahavainnointi	  jatkuu	  
	  
• 2.	  kerran	  tavoitteet:	  

opiskelijat:	  
-‐	  uskaltavat	  tarttua	  sormiväreihin	  ja	  tekevät	  yhteistyötä	  
-‐	   uskaltavat	   liikkua	   tilassa	   ilman,	   että	   jännittävät	   toisten	   reaktioita,	   vapautuminen,	  
turhan	  itsekontrollin	  väheneminen	  
-‐	  saavat	  uusia	  ideoita	  ja	  näkökulmia	  liittyen	  teokseen	  
-‐	  ovat	  löytäneet	  mediakuvia	  
-‐	  osallistuvat	  keskusteluun	  
henkilökohtaiset	  tavoitteeni	  ovat:	  
-‐	  selkeys	  ohjeissa	  
-‐	  kannustavuus	  
-‐	  painostamattomuus	  
-‐	  laitteiden	  käyttö,	  siirtymät,	  tilat	  ja	  sormimaalauksen	  valmistelu	  sujuvia	  
-‐	  kokonaisuuden	  hallinta	  ja	  yllättävien	  tilanteiden/muutosten	  hyväksyminen	  ja	  jatkon	  
sujuvuus	  
-‐	  olla	  oma	  itseni	  

	  
3.	  kerta:	  	  

• tunnin	  sisällön	  esittely	  5	  min.	  
• mediahavainnot	  5	  min.	  
• mahdollisia	  projektin	  etenemiseen	  liittyviä	  opiskelijoiden	  toiveita	  

-‐ harjoituksia:	  ääni,	  musiikki	  
-‐ tehdään	   äänimaisema	   esimerkiksi	   viidakosta,	   huvipuistosta,	   siihen	   asti	  

tapahtuneista	  päivän	  tilanteista	   ja	  äänistä	   jne.	   (aluksi	  esimerkiksi	  yksi	  yhteinen	  
jonka	   jälkeen	   ryhmätyöskentelyä	   -‐>	   muut	   kuuntelevat	   silmät	   kiinni	   ja	  
arvuuttelevat,	  mikä	  paikka/tilanne	  on	  kyseessä),	  15	  min.	  

-‐ katsotaan	  lähtökohtateosta,	  suljetaan	  silmät	  ja	  tehdään	  tilanteen	  äänimaisema	  
-‐ sama	   kuvan	   tunnelmasta	   yksinkertaisilla	   soittimilla	   esim.	   rytmisoittimet,	   pillit	  

jne.	  yht.	  10	  min.	  
• tehdään	   luonnoksia	   tehtyjen	   harjoitusten	   pohjalta	   ja	   lopullisen	   työn	   suunnitelma	  

ohjenuorana	  kysymys:	  Mitä	  haluaisin	  sanoa	  kuvan	  pojalle?	  Toteutustapa	  vapaa.	  yht.	  35	  
min.	  

• työn	  aloittaminen	  (ketkä	  ehtivät)	  
• projektipäiväkirja,	  5	  min.	  
• ”kotitehtävä”:	  jos	  lopulliseen	  työhön	  tarvitaan	  jotakin,	  mikä	  löytyisi	  kotoa,	  ota	  mukaan	  

esim.	  kuvia,	  kankaita,	  esineitä…	  
	  
• 3.	  kerran	  tavoitteet:	  
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opiskelijat:	  
-‐	  uskaltavat	  ja	  haluavat	  sanoa	  omat	  mielipiteensä,	  keskustelu	  
-‐	   rohkaistuvat	   kokeilemaan	   rajojaan	   äänimaisemassa,	   mielikuvitus	   ja	   äänenkäyttö	  
monipuolista	  
-‐	  tekevät	  äänimaisemaa	  yhdessä,	  ryhmätyöskentely	  onnistuu	  
-‐	  mediakuvia	  löytynyt	  
-‐	  harjoitteet	  vaikuttavat	  lopullisen	  työn	  suunnitelmaan	  
-‐	   valitsevat	   monipuolisesti	   ja	   kenties	   monitaiteisesti	   eri	   tekniikoita	   loppullisen	   työn	  
toteuttamiseen	  
henkilökohtaiset	  tavoitteeni	  ovat:	  
-‐	  selkeys	  ohjeissa	  
-‐	  kannustavuus	  
-‐	  painostamattomuus	  
-‐	  järjestelmällisyys,	  esim.	  soittimet	  luontevasti	  mukaan	  
-‐	  kaaoksen	  hallinta	  vrt.	  äänimaisemat	  
-‐	  opiskelijoiden	  ideoiden	  huomioiminen	  
-‐	  että	  osaan	  neuvoa	  suunnitelmaa	  tekeviä	  ja	  työtä	  aloittavia	  opiskelijoita	  
-‐	  olla	  oma	  itseni	  
	  

4.	  kerta:	  
• tunnin	  sisällön	  esittely,	  2	  min.	  
• opettajan	   linkityksiä	   lähtökohtateoksesta	   (media)kuviin,	   keskustelua:	  miten	   erilaiset	  

kuvat	   voivat	   liittyä	   toisiinsa,	   katsojan	   subjektiivinen	   näkökulma,	   mitä	  
tunteita/ajatuksia	  näyttämäni	  kuvat	  herättävät,	  15-‐20	  min.	  

• työskentelyä	  
• projektipäiväkirja	  oman	  työskentelyn	  lopuksi	  

	  
• 4.	  kerran	  tavoitteet:	  

opiskelijat:	  
-‐	  opiskelijat	  osallistuvat	  kuvista	  käytyyn	  keskusteluun	  
-‐	  saavat	  kuvien	  ja	  keskustelun	  kautta	  uusia	  näkökulmia	  työnsä	  toteuttamiseen	  
-‐	  saavat	  suunnitelmansa	  valmiiksi	  ja	  aloittavat	  lopullisen	  työn	  tekemisen	  
henkilökohtaiset	  tavoitteeni	  ovat:	  
-‐	  löytää	  ajatuksia	  herättäviä	  kuvia	  
-‐	  osata	  viedä	  keskustelua	  eteenpäin	  ilman,	  että	  tulkitsen	  itse	  liikaa	  
-‐	  käytännön	  järjestelyjen	  sujuvuus	  
-‐	  joustavuus	  
-‐	  oppilaiden	  hyvä	  ohjaus	  lopputyön	  suunnittelussa	  ja	  toteutuksessa	  
-‐	  olla	  oma	  itseni	  

	  
5.	  ja	  6.	  kerta:	  

• työskentelyä	  
• projektipäiväkirja,	  oman	  työskentelyn	  lopuksi	  
• ohjeet	  projektiraportin	  kirjoittamiseen	  ja	  palautuspäivämäärä	  
	  
• 5.	  ja	  6.	  kerran	  tavoitteet:	  

opiskelijat:	  
-‐	  saavat	  työnsä	  hyvin	  alkuun	  ja	  lopulta	  aikataulussa	  valmiiksi	  
-‐	  löytävät	  töistään	  sisältöä	  ja	  osaavat	  kertoa	  siitä	  
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henkilökohtaiset	  tavoitteeni	  ovat:	  
-‐	  selkeys	  ohjeiden	  annossa	  
-‐	  käytännön	  järjestelyjen	  sujuvuus	  
-‐	  oppilaiden	  hyvä	  ohjaus	  lopputyön	  suunnittelussa	  ja	  toteutuksessa	  
-‐	  joustavuus	  
-‐	  olla	  oma	  itseni	  

	  
7.	  kerta:	  (joululoman	  jälkeen)	  

• tunnin	  esittely	  ja	  projektin	  mieliin	  palauttaminen	  
• töiden	  vihonviimeinen	  viimeistely,	  näyttelyn	  loppuripustus	  
• näyttelyn	  avajaiset	  ja	  maljojen	  nosto	  
• töiden	   katselmus	   ja	   keskustelu,	   lähtökohtateoksesta	   kertominen,	   opiskelijoiden	  

kokemukset	  projektista	  jne.	  
• palaute	  
• kiitokset	  ja	  tieto,	  mistä	  tutkimuksen	  saa	  nähtäväkseen	  
	  
• 7.	  kerran	  tavoitteet:	  

opiskelijat:	  
-‐	  ovat	  saaneet	  työnsä	  valmiiksi	  
-‐	  haluavat	  laittaa	  omat	  työnsä	  esille,	  oivaltavat	  näyttelyt	  tärkeyden	  
-‐	  osaavat	  keskustella	  töistä	  ja	  osaavat	  ja	  haluavat	  kertoa	  kokemuksistaan	  
-‐	  uskaltavat	  antaa	  rehellistä	  palautetta	  
henkilökohtaiset	  tavoitteeni	  ovat:	  
-‐	  että	  näyttely	  tulee	  valmiiksi	  
-‐	  että	  näyttelyn	  ripustus	  esittelee	  opiskelijoiden	  työt	  hyvin	  
-‐	  selkeys	  ohjeissa	  ja	  lähtökohtateoksen	  esittelyssä	  
-‐	  olla	  oma	  itseni	  
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Hei, 

 

Teen kuvataidekasvatuksen maisterin opinnäytettä Aalto-yliopiston Taideteolliseen korkeakouluun. 

Tutkimukseeni kuuluu pedagoginen projekti, jonka toteutan Arkadian yhteislyseossa. Projektiin 

osallistuvat KU3 kurssilla olevat opiskelijat. 

 

Dokumentoin projektin aikana opiskelijoiden työskentelyä ja työn tuloksia pääasiassa 

valokuvaamalla, mutta mahdollisesti myös nauhurilla. Opiskelijat myös kirjoittavat 

projektipäiväkirjaa. Kuvat, nauhoitetut keskustelut ja projektipäiväkirjatekstit ovat osa tutkimukseni 

aineistoa jota käytän osana tutkimukseni kuvitusta, havaintokuvia ja tekstiä.  

 

Kuvissa näkyvien henkilöiden/töiden tekijöiden nimiä ei mainita tutkimuksessa. Nauhoitetuista 

keskusteluista poimitut kohdat tuodaan tutkimukseen niin, ettei ulkopuolinen voi tunnistaa puhujaa. 

Samoin toimitaan päiväkirjatekstien kanssa. 

 

Opinnäytteen julkaisualue on varsin suppea; opinnäytteen kirjallinen osa on nähtävissä Aralis-

kirjastokeskuksessa syksystä 2012 alkaen ja mahdollisesti sähköisessä muodossa Aalto-yliopiston 

Taideteollisen korkeakoulun verkkosivuilla.  

 

Pyydänkin ohessa olevalla lupalapulla suostumusta käyttää oppilaita koskevaa 

projektidokumentaatiota opinnäytteessäni. 

 

Lisätietoja tutkimuksesta voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla osoitteesta: laura.nikola@aalto.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

Laura Nikola 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

________________________________________________________________________ 
oppilaan nimi 

koskevaa projektidokumentaatiota saa käyttää Laura Nikolan maisterin opinnäytteen kirjallisessa 

osassa. 

_____________________________________            ___________________________________ 
paikka ja pvm    huoltajan allekirjoitus 
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Monitaiteisen	  projektin	  loppukysely/palaute	  

Nimi:_____________________________________________________________________________________________________	  

	  

Miten	  projekti	  erosi	  tavallisesta	  kuvataiteen	  opiskelusta?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

Se	  oli	  hyvä,	  

koska_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

Se	  oli	  huono,	  	  

koska_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Mitä	  mielestäsi	  tarkoitetaan	  monitaiteisuudella?	  Entä	  taiteidenvälisyydellä?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Näkyivätkö	  nämä	  asiat	  projektissa?	  Miten?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Auttoiko	  tai	  haittasiko	  monitaiteinen,	  taiteidenvälinen	  opetus	  kuvataiteen	  opiskelua	  ja	  

oppimista?	  Miten?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  
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Mitä	  eri	  taiteita	  projektissa	  oli	  mukana?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

Entä	  oppiaineita?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Miksi	  monitaiteinen	  opetus	  kannattaa/ei	  kannata?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Haluaisitko	  että	  kuvataiteen	  opiskelussa	  käytettäisiin	  monitaiteista	  opetusta	  enemmänkin?	  

Miksi?	  Miksi	  et?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Millaisiin	  asioihin/kursseihin	  monitaiteinen	  opetus	  sopisi	  parhaiten?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Millainen	  määrä	  kurssista	  olisi	  hyvä	  tehdä	  monitaiteisena?	  (esim.	  kokonaan,	  ei	  ollenkaan,	  

puolet,	  1/3	  jne.)	  Miksi?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  
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Kehitysehdotuksia	  ja	  ideoita	  monitaiteisen	  opiskelun	  

toteuttamiseen:__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Mitä	  opit	  projektin	  aikana?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Auttoiko	  projekti	  ajattelemaan	  taidetta	  uudella	  tavalla?	  Miten?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Mitä	  mieltä	  olet	  projektipäiväkirjasta?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Kuinka	  monella	  projektitunnilla	  olit?	  (max.	  6	  +	  näyttelykerta)	  _____________________________________	  

Minkä	  arvosanan	  asteikolla	  4-‐10	  antaisit	  itsellesi	  kurssin	  projektiosuudesta?	  

Miksi?____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

Sana	  vapaa:	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  

KIITOS	  VASTAUKSISTA	  JA	  OSALLISTUMISESTA!	  
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TOISIN	  KOETTUNA	  
Poika ja pääkallo -teoksen tarkastelua ja tulkintaa monitaiteisesti liikkeen, musiikin, draaman ja 

kirjoittamisen avulla 

 

Mikä on taidetta? Miten taidetta kuuluu katsoa? Kuuluuko musiikki kuvataidetunnille? Mitä on 

taiteidenvälisyys? Entä monitaitesuus? 

 

KU 3 -kurssilaiset osallistuivat pedagogiseen projektiin, jossa kuvataidetta opiskeltiin hieman 

tavanomaisesta poiketen. Opiskelijat tutustuivat Magnus Enckellin teokseen Poika ja pääkallo 

erilaisten musiikki-, liike-, teksti- ja draamaharjoitusten avulla. Projektin lopuksi kukin kurssilainen 

teki oman tulkintansa lähtökohtateoksesta. 

 

Taidetta voi katsoa monella tavalla. Mitä sinä kysyisit kuvan pojalta? 

 

Magnus Enckell (1870–1925) 

Poika ja pääkallo, 1893 

hiili ja vesiväri paperille, korkeus 66,00 cm, leveys 95 cm 
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