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1 JOHDANTO 
 

 

Taito- ja taideaineiden ja teknologian käytön yhdistäminen tutkimukseen on ollut 

pitkään mielessäni. Olen havainnut kuvataiteen-, teknisen- ja mediakasvatuk-

sen opettajana toimiessani, että usein oppilaiden odottaessa oppitunnin alkua 

luokan edessä, on lähes kaikilla oppilaista jonkinlainen mobiililaite tai kännykkä 

aktiivisesti käytössä. Laitteilla pelaillaan, ollaan verkossa, tutkitaan otettuja ku-

via ja videoita, lähetellään viestejä ja etenkin kuunnellaan laitteeseen tallennet-

tua musiikkia. Kokemukseni mukaan helposti saatavat ja edulliset teknolo-

gialaitteet ovat tulleet pysyvästi kouluihin ja oppilaiden jokapäiväiseen elämään. 

Erilaisia laitteita ja opetusteknologiaa pyritään tuomaan opetukseen mm. ope-

tusmateriaalien tuottajien toimesta. Opetushallituksen opetussuunnitelmat sisäl-

tävät ohjeistuksia teknologian hyödyntämistä koulutuksessa. Laitteet tuovat 

nuorten kaipaamia mahdollisuuksia toimia ja viestiä haluamillaan tavoilla. Tek-

nologisten viiteryhmien, kuten opettajien ja kouluttajien tulisi oppia hyödyntä-

mään opetuksessaan tätä in- ja nonformaalia oppimista. Mobiililaitteet ja älypu-

helimet ovat juurtuneet osaksi jokapäiväistä kokemista, oppimista ja kulttuuria. 

Osalle opiskelijoista mobiililaitteet ovat muuttuneet osaksi identiteettiä. Tekno-

logian olemassaolo ja hyödyntäminen on arkipäiväistynyt osaksi elämäämme. 

Tämä tapaustutkimus paneutuu yhteen peruskoulun oppilaita ja uusia mobiili-

teknologioita hyödyntävän tapauksen ilmiöihin. 

 

Suomen peruskoulut ovat teknologisessa muutoksessa. Teknologia-termi on 

monimerkityksellinen ja esiintyy konkreettisesti ympärillämme ihmisen kehittä-

mänä ja rakentamana maailmana. Teknologia-termiä käytetään nykyään myös 

innovatiivisesta tuotantoprosessista, jossa käytetään hyväksi jonkinlaisia konei-

ta. Kilpiö (2008, 2) kertoo teknologian luonteesta, että tieto- ja viestintätekniikan 

ajatellaan olevan ratkaisevassa asemassa tietoyhteiskunnan kehittämisen ja 

koulutuksen muutoksen kannalta. Teknologiaa sisältäviä tieto- ja viestintätaitoja 

on sisällytetty kaikkien opiskeltavien aineiden sisältöihin (Opetushallitus, OPS 

2016 suunnittelu). Tieto- ja viestintätermistä puhutaan myös TVT- taitoina tai 
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ICT-terminä (Information and Communication Technology). Peruskoulussa tie-

toja ja taitoja opetetaan ja opitaan uusilla tavoilla, joihin usein liittyy teknologian 

käyttöä esim. tietokoneella tai älypuhelimella haetaan tietoa verkosta tai tekstiä 

muokataan tekstinkäsittelyohjelmalla.  

 

Taito- ja taideaineilla on peruskouluissa vahva perinteinen historia ja teknologi-

an asema yhteiskunnassa on muuttunut tärkeämmäksi. Teknologian väliintulo 

opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa on muokannut myös taitoaineiden 

opetuksen työtapoja. Teknologia on tullut taitoaineiden opetukseen interven-

tionistisena, muuttaen perinteisiä opiskelutapoja. Määrittelen interventio-termin 

vahvasti strukturoiduksi tavoitteelliseksi teknologialaitteiden käyttämiseksi ope-

tuksen ja oppimisen tukena. Tavoitteena on parantaa oppimistuloksia laitteen 

avulla.   

 

1980-luvulta lähtien peruskoulun taide- ja taitoaineisiin on pikku hiljaa otettu tie-

to- ja viestintäteknologiaa opetuksen tueksi. Ensimmäisillä tietokoneilla ei oikein 

tiedetty mitä niillä pitää tehdä. Tietokoneiden käyttö opetuksessa olikin pääosin 

alkeellista ohjelmointia, piirtämistä ja koneisiin tutustumista. 2000-luvun alun 

mobiililaitteiden, kuten kännyköiden yleistyminen muutti ihmisten päivittäisistä 

tapaa käsitellä ja olla tekemisissä teknologian kanssa.  Valtion tieteellinen tut-

kimuslaitos ennustaa, että vuonna 2014 mobiililaitteiden myynti on suurempaa 

kuin kannettavien tietokoneiden. Norris ja Soloway (2011, 6) ennustavat, että 

samana vuonna internetyhteyksiä otetaan enemmän mobiililaitteilla kuin kiinte-

ällä yhteydellä. He ennustavat myös, että vuoteen 2015 mennessä jokaisella 

amerikkalaisella 6-17 –vuotiaalla (1st to 12th grade) opiskelijalla on verkkoon 

liitetty mobiililaite käytössään. Teknologioiden hyödyntäminen on myös osa mu-

seoiden jokapäiväistä toimintaa.  

 

Opettajana minulla on useita kokemuksia peruskoulun oppilaiden kanssa järjes-

tetyistä museovierailuista museoihin ja näyttelyihin. Vuosien 2002-2012 aikana 

olen järjestänyt noin viitisenkymmentä näyttelyvierailua peruskoulun kuvatai-

teen oppilaille. Maailman ja Suomen taidemuseoiden teknologisista ja museo-
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pedagogisista ratkaisuista minulla on kokemuksia noin 60 eri taidemuseosta 

merkittävimpinä Amsterdamin Van Gogh-museo, Pariisin Louvre ja Musée d 

Orsay, Rijksmuseo ja Venetsian Guggenheim säätiön museo. Uusimpina ko-

kemuksina ovat syksyn 2013 Milanon suurimmat taidemuseot, kuten Picacote-

ca Abrosiana ja Museo Nazionale della Scienza. Museoissa olen usein tutkinut 

ja havainnoinut, miten museo-opastus on järjestetty.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkin Apple iPodTouch-mobiililaitteen käyttömahdolli-

suuksia oppilaiden museovierailussa kuvataidetuntien aikana. Tutkimuskysy-

mykseni käsittelee sitä, millaisia pedagogisia mahdollisuuksia liittyy oppilaiden 

teknologia-avusteiseen museovierailuun ja kokevatko oppilaat teknologia-

avusteisen museovierailun mielekkäänä. Alakysymyksenä edelliselle tutkin, mi-

ten oppilaat toimivat ja liikkuvat museotilassa, kun mukana museovierailulla on 

mobiililaite. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 

 

2.1 Oppiminen ja opetus muutoksessa 
 

Luokkahuoneen ulkopuolella, liikutettavilla mobiililaiteilla ja jopa puettavilla lait-

teilla tapahtuvaa oppimista voidaan kutsua u-learningiksi (Burbules 2009, 16).  

Tutumpi termi e-learning on rajatumpaa digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa 

oppimista, kuten tietokoneella tapahtuva matematiikan laskujen harjoittelu. Ta-

paustutkimukseni sijoittuu m-learningin eli mobiililaitteiden (ks. Kynäslahti ja 

Seppälä, 2003) avulla tapahtuvan oppimisen piiriin. Valitsin tutkimukseen Apple 

Oy:n kehittelemän mobiililaite iPodTouchin, jossa on vakiovarusteena digitaali-

nen kamera. Laite on pienikokoinen, monipuolinen käyttää ja siihen on asennet-

tavissa satoja erilaisia opetusohjelmia. Yhteistä edellä mainituille teknologioille 

on se, että laitteiden käyttö voi tapahtua missä ja milloin vain. 

 

Innovatiiviset ja usein teknologiaa sitovat opetusmenetelmät, kuten Jyväskylän 

yliopistossa kehitetty integraatiokoulutus tai käänteinen opetusmenetelmä flip-

ped classroom, ovat luoneet intensiivisempiä lähestymistapoja opiskeluun. In-

tegraatiokoulutus on oppilaan elämismaailmaa paremmin ymmärtävää ja huo-

mioivaa koulutusta, jossa opitaan ymmärtämään ja kohtaamaan oppimiseen liit-

tyviä autenttisia ilmiöitä koulumaisten kuvitteellisten tilanteiden sijaan. Tutki-

mussuunnitelmani mukaan havainnoin oppilaan elämismaailman ja koulun väli-

siä ilmiöitä. Lähtökohtana tutkimukselle on autenttisen oppimisympäristön ja 

elämismaailman ilmiöiden tutkiminen.  

 

Edellä mainittujen käänteisten opetusmenetelmien ajatuksena on se, että oppi-

laat tutustuvat käsiteltävään oppiainekseen ennalta kotona tai vapaa-aikanaan. 

Oppiaineksen varsinainen ja syvällisempi käsittely tapahtuu perinteisillä oppi-

tunneilla opettajan avustuksella. Pedagoginen tausta-ajatus on, että oppitun-

neilla aikaa ei kulu uuden asian läpikäyntiin vaan asiaa päästää heti pohtimaan 

ja nostamaan ongelmakohtia esiin yhteiseen keskusteluun. Käänteisissä ope-
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tusmenetelmissä tärkeää on vuorovaikutus oppiaineksen käsittelyssä sekä op-

pilaiden henkilökohtainen korkeamman tason tiedon käsittely.  Oppimisesta on 

tulossa oppilaalle entistä henkilökohtaisempaa, sosiaalisempaa ja klassista 

opettajakeskeisyyttä vähentävämpää. Usein oppimiseen ja opetukseen liittyy 

teknologisia laitteita. 

 

 

2.2 Teknologia ja oppiminen  
 

Opetussuunnitelmatyön päällikkö Irmeli Halinen (2013) listaa vuoden 2016 uu-

sien opetussuunnitelmien perustetyön pohjana olevan tieto- ja viestintätekniikan 

merkityksen osana elinikäisen oppimisen taitoina. Vaikka perusopetuslain mää-

rittelemiin oppiaineisiin ei ole tullut muutoksia, tulee tieto- ja viestintätekniikan 

sisältyä oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin. Hän korostaa, että opetusta ja 

koulujen työkäytänteitä pitää tarkastella ja uudistaa suhteessa toimintaympäris-

tön muutoksiin. Muutokset tarkoittavat koulun viiteryhmien ja yhteiskunnan ke-

hittymistä, kuten tiedon määrää, työn luonnetta, teknologiaa ja lasten ja nuorten 

kasvuympäristöä. Hän jatkaa digitaalisista oppimisympäristöistä, että ne kehit-

tyvät, kun oppilaat työskentelevät niissä. Digitaaliset oppimisympäristöt ovat 

laitteita, ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita. Oppimisympäristöjen tarkoitus on 

opiskelun monipuolistaminen, edistäminen ja yhteistyön edistäminen. Digitaali-

set oppimisympäristöt vaikuttavat luovaan tuottamiseen ja ovat oman ilmaisun 

ja vuorovaikutustilanteiden välineitä.  

 

Teknologiaa hyödyntävän opetuksen keskeisissä rooleissa ovat opettajat, hei-

dän asenteensa ja suhteensa teknologiaan. Anna Kilpiön mukaan opettajien 

teknologiasuhde perustuu teknologian ja inhimillisen toiminnan erottelun sijaan 

teknologian sosiaalisen muokkaantumisen periaatteisiin. Opettajat tulkitsevat 

teknologiaa omista lähtökohdistaan ja muokkaavat osaltaan teknologian kehit-

tymistä. He voivat myös vaikuttaa aktiivisesti siihen, miten teknologiaa käyte-

tään ja omaksutaan. Toisaalta teknologia ei ole neutraali objekti, joka on aina 

mukautettavissa koulujen omien päämäärien mukaan. Näin ollen koulut, opetta-
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jat ja teknologia muokkaavat aktiivisesti toisiaan ja vaikuttavat toistensa luon-

teeseen. (Kilpiö 2008, 25.) 

 

Koulun toiminnan ja opetuksen historiallinen tarkastelu osoittaa, että koulua on 

perinteisesti voitu pitää melko staattisena instituutiona, jonka arjen toiminnoissa 

on suhteellisen paljon pysyvyyksiä ja vakiintuneita kulttuurisia piirteitä. Eriste-

tyssä ja suljetussa luokkahuoneissa annetulla opetuksella on ollut ominaista 

muun muassa opettajakeskeisyys, kun taas oppilaiden aktiivinen osallistuminen 

oppimisprosessiin on ollut aiemmin varsin vähäistä. (Kilpiö 2008 ,25.) 

 

Nykyteknologian tarkoituksena on helpottaa työskentelyä ja viestintää samalla 

kun oppilaan omat oivallukset parantavat työskentelymotivaatiota (Mäkitalo & 

Wallinheimo 2012, 9). Oppiminen on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi tiedon 

nopean saatavuuden ja muuntuvuudesta johtuen. Tieto on aina saatavissa ver-

kon välityksellä ja peruskoulun yläluokilla oppilaat hakevat tottuneesti tietoa 

verkosta, porttaaleista, blogeista tai keskustelupalstoilta. Opettajan rooli on 

muuttunut oikean tiedon lähteille ohjaajaksi. Opetusta tukevat teknologiat ja 

muuttuvat oppimisympäristöt luovat jatkuvasti uusia haasteita opetukseen. 

 

 

2.3 Museo muuttuvassa maailmassa  

Pentti Määttänen (2005, 48) toteaa, että taidemaailman tavat ja käytännöt poik-

keavat arkeen ja elinkeinoihin liittyvästä toiminnasta siten, että niiden tavoittee-

na ei ole toiminnan ulkopuolinen asia kuten palkka tai valmistettava tuote. Hän 

kertoo, että taiteen tekemisen ja kuluttamisen tavoitteena ovat tämän toiminnan 

myötä ja ansiosta saatavat erityiset kokemukset, joita pidetään arvokkaana nii-

den itsensä vuoksi. Samalla ilmaistaan yhteenkuuluvuutta siihen yhteisöön, 

jonka elämäntapoihin nämä käytänteet kuuluvat. 

Museoiden talous on tiukalla, mutta kävijämäärät nousussa. Kasvua tuovat niin 

turistit kuin entistä aktiivisemmat koululais- ja eläkeläisryhmät. Vuonna 2012 

kaikkien Suomen museoiden yhteinen kävijämäärä nousi noin 270 000 kävijällä. 
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Vuoden 2011 museoiden kokonaiskävijämäärä oli 4.9 miljoonaa, joista 51% oli 

ilmaiskävijöitä. Eniten kävijöitä on Helsingin suurissa museoissa Ateneumissa ja 

Kiasmassa. (Markkanen, 2013.)  

Aikaansa seuraavat museot ovat kävijöiden monipuolisia ja innovatiivisia palve-

lijoita. Museoilla on monta tehtävää kuten opetus, tutkimus, kokoelmien esittä-

minen, näyttelytoiminta ja konservointi. Museoiden tulee toimia arvotettuina ins-

tituutioina ja kulttuuriperinteen tallentajana. (Museoliitto, 2013.)  

 

Heikka (2010, 18)  mainitsee taiteen, tutkimuksen ja museon suhteesta, että 

tutkimus on tärkeää museon tutkimusosastolle. Tutkimuksen kautta taidemuse-

ot ovat uskottavia keskustelu- ja yhteistyökumppaneita. Akateemisen tutkimuk-

sen vapaus, kriittisyys ja kyseenalaistaminen ovat toisinaan hankalasti liitettä-

vissä esillä olevaan näyttelyyn. Taidemuseon tutkimustraditiot eivät välttämättä 

kohtaa aivan helposti, koska tutkimus on usein näyttelytoimintaan sitoutunutta. 

 

Opetusministeriön tukeman Kansallisen digitaalisen kirjasto -hankkeen vastuu-

henkilö Karvonen (2008,17) kertoo, että asiakkaiden palvelemisessa sähköiset 

ja verkkopalvelut ovat olennaisen tärkeitä. Palvelut määrittävät miten kulttuuri, 

historia ja tiede ovat läsnä ihmisen arjessa. Tieto ja merkitykset yhdistyvät in-

ternetissä tavoilla, joista ei vuosikymmen sitten osattu kuin uneksia. Museot 

ovat pyrkineet entistä enemmän tekemään näyttelyistään elämyksellisiä (Sihvo-

nen, 2008). 

 

Muuttuva toimintaympäristö tuo museoiden toimintaan uusia haasteita, joihin 

kentän on vastattava nopeasti ja loogisesti. Museot kilpailevat olemassa olos-

taan yhteiskunnassa muuntautumalla vallitsevien ympäristön vaateiden mu-

kaan. Ihmisen rajallinen vapaa-ajankäyttö on museoiden huomionkohteena: mi-

ten saadaan ihmiset vierailemaan museoissa? Nuorten museokävijöiden en-

simmäiset museokokemukset saadaan usein kouluvierailun kautta. Nuorena, 

yleensä omassa peruskoulussa, saadut positiiviset museokokemukset vaikutta-

vat oppilaiden yleiseen ajatteluun kulttuurista. Museokokemuksen laatuun voi-

daan vaikuttaa peruskoulun positiivisilla pedagogisilla ratkaisuilla. 
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2.4 Taidekasvatus ja nuoret museoympäristössä  
 

Tähän tutkimukseen osallistuvat nuoret olivat 13-15-vuotiaita peruskoulun 7. 

luokan oppilaita. Luokalla oli 21 oppilasta. Valitsin tämän kuvataiteen ryhmän, 

koska oppilailla koulupäivä päättyi sopivasti niin, että museovierailu Turun tai-

demuseolle oli sovittavissa viimeisiksi oppitunneiksi.  

 

Hiltusen (2009, 113) mukaan taidekasvatuksen tulisi kyetä hahmottamaan 

muuttuvaa kulttuurista ja yhteiskunnallista tilannetta. Hän mainitsee, että taide-

kasvatuksessa tarvitaan kehittämistyötä ja tutkimusta, jossa tiedonalan keskei-

set tavoitteet ja taiteellis-esteettiset kasvatustehtävät toteutuvat niin, että kasva-

tustehtävän oheen jää tilaa luovalle toiminnalle. 

 

Karvinen (2003, 185) toteaa Suomen taito- ja taideaineiden arvostuksen vähe-

nemisen johtuvan ei ainoastaan ainejakoisesta opetussuunnitelmasta vaan 

myös siitä, että oppiaineiden omat tavoitteet ja sisällöt eivät ole olleet yhteydes-

sä yhteiskunnan muutosprosessiin. Hän kuvailee, että opetusta tulisi kehittää 

kansainvälisiä virtauksia seuraamalla, jolloin uudenlaisella tavoitteiden määritte-

lyllä, oppiaineiden integraatiolla ja modernin teknologian opetuskäytöllä on 

mahdollista edistää taito- ja taideaineiden tarpeellisuutta ja näin turvata oppilai-

den laaja-alainen yleissivistys. 

 

Kuvataiteen opetus on parhaimmillaan osa elinikäistä oppimista. Oppilaiden 

omaan kulttuuri-identiteettiin vaikutetaan ensimmäisiä kertoja peruskoulujen ku-

vataidetunneilla. Räsänen (2008, 104) puhuu transferista eli siirtovaikutuksesta. 

Kun oppimisessa on positiivinen transfer, niin oppilas hahmottaa laaja-alaisesti 

uusia asioita ja niiden välisiä yhteyksiä. Räsänen tarkentaa vielä, että kognitiivi-

sessa oppimismallissa opettaja auttaa oppilasta löytämään keinoja hyödyntää 

aiempia kokemuksiaan. Tämä huomio liittyy kuvataidekasvatuksessa tärkeään 

elinikäiseen oppimisen malliin.  
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Elinikäisen eli jatkuvan oppimisen taustalla on ajatus elinikäisestä kasvusta ja 

kasvatuksesta. Oppilaan kulttuuriseen kasvuun vaikutetaan peruskoulun mie-

lekkäillä ja kokemuksellisilla taidekasvatuksella. Mainittakoon vielä yhteiskun-

nan makrotalouden ja koulutuksen poliittinen näkökulma. Ympäröivä yhteiskun-

ta on kiinnostunut pitkällä tähtäimellä, miten koulutusjärjestelmä onnistuu ope-

tustehtävässään. Kiinnostavaa tulevaisuuden tutkimuksen kannalta on myös se 

miten oppilaat pärjäävät ja osallistuvat yhteisen yhteiskunnan asioiden hoitoon. 

Karl Marx totesi aikanaan, että ihmisen valjastaminen teknologioiden ja tuotan-

non tehokkaaseen käyttöön tapahtuu ihmisen kulttuurisen kasvun avulla (Ala-

Ketola 1988, 965). 

 

Eettinen kasvu tapahtuu konkreettisissa kohtaamissa ja yhteisöllisyyden kautta. 

Yhteisölliset projektit, jossa oppilaat voivat vaikuttaa, ottaa vastuuta ja kohdata 

toisensa aidossa neuvottelutilanteessa, opettaa kuuntelemaan toisia ja tuo-

maan esille omia mielipiteitä ja tuntemuksia. Yhteisöllisyys opettaa kunnioitta-

maan ja ymmärtämään toisten mielipiteitä, yhteisöllisyys ei ole aina omien välit-

tömien etujen tavoittelua. (Anttila 2006, 51). Tässä tutkimuksessa yhteisöllisyys 

näkyi oppilaiden välisenä vuorovaikutuksena museotilassa. Oppilaat keskusteli-

vat hiljaisella äänellä ja esittelivät toisilleen ottamiaan iPodin valokuvia. Muuta-

mat oppilaat ottivat kuvia toisistaan taideteosten edessä ja tutkivat yhdessä mi-

ten kuvat olivat onnistuneet.  

 

 

2.5 Opetussuunnitelmat ja ymmärrys 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet (POPS 2004, 7) määrittävät 

oppimisen siten, että oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa 

tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opetta-

jan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen li-

säksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. 

Norris (2011, 3) kertoo lisääntyneen teknologian tuovan muutoksen oppimisen 
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lähtökohtiin.  Oppilaiden ja opettajan välinen pedagoginen vuorovaikutus muut-

tuu ”Minä opetan”-ajattelusta ”Me opimme”-ajatteluksi.  

 

Piiroinen (2009) määrittää kuvataiteen keskeiseksi tavoitteeksi henkilökohtaisen 

taidesuhteen syntymisen ja syventämisen, joka voi tapahtua kuvilla kertomisella 

piirtämällä tai tietokoneella kuvia muokkaamalla. Taidesuhde voi rakentua Pii-

rosen mukaan katselemalla ja syventymällä taideteoksien viesteihin ja ilmai-

suun. Tärkeänä osana kokemuksessa on taiteen merkityksellisyys ihmisen 

omassa elämässä. Tämä vaatii Piirosen mukaan aikaa ja rauhaa. Taiteellinen 

ilmaisu voi tapahtua nykyään klassisen sivellinmaalaamisen sijaan vaikka omal-

la kännykällä. Syntyneen digitaalituotoksen voi jakaa heti kymmenien ystävien, 

opettajan tai ulkomailla olevan ystävän kanssa sosiaalisen media luomien mah-

dollisuuksien kautta. Tuotoksen palaute ja sen herättämä kritiikki voi saavuttaa 

tekijän sekunneissa. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet (POPS 2004, 8) mainitsee op-

pilaiden työtavoista, että niiden tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista 

osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehit-

tymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominai-

seen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja pystyy valitsemaan 

oman pedagogisen näkemyksensä mukaisesti oppilaille sopivimpia työtapoja 

oppimiseen siten, että työtavat tukevat laaja-alaista oppimista. Museotilassa 

suoritettava kuvataiteellinen tehtävä oli suunniteltu niin, että oppilaiden käyttä-

mät työtavat vaativat tietotekniikan työtapojen hallitsemista. Näitä tekniikoita oli 

harjoiteltu lyhyesti ennen museovierailun ajankohtaa koulun kuvataideluokassa. 

 

Piironen (2009) toteaa kuvataideopetuksen tehtävistä, että niiden tulisi olla pit-

käkestoisia ja tehtävien tulisi antaa mahdollisuuksia monenlaiseen oppimiseen. 

Tehtäväkokonaisuuksien tulisi johdattaa monipuolisesti oppilaita visuaaliseen 

maailmaan, ei vain yhtä tekniikkaa tai tapaa käyttäen. 
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Kuvataiteen opetuksen tehtävistä perusopetuksen opetussuunnitelmien perus-

teet (POPS 2004, 152) mainitsee seuraavaa:  

 

”Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajat-

telun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia 

omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää 

visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja 

ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen 

suhde taiteeseen. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäris-

tön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoittee-

na on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja 

tutkivan oppimisen taitoja.” 

 

Oppiminen museoissa perustuu museon kokoelmiin ja oppilaan tutkivaan toi-

mintatapaan. Opetusmenetelmät museoissa vaihtelevat ja museot pyrkivät roh-

kaisemaan oppilaita vuorovaikutukseen ja oikeiden vastausten etsimiseen ilman 

pelkoa epäonnistumisesta. (Kyynäräinen & Nieppola, 2013.)  

 

Museoliiton (2014) internetsivustolla kerrotaan, että koululaisille suunnatussa 

(taidemuseo-) opetuksessa pyritään kehittämään opetuksen muotoja, joissa itse 

tekemistä ja kokeilemista korostetaan. Kyynäräinen ja Niepola (2014) mainitse-

vat opetushallituksen artikkelissa museo-opetuksesta ja –pedagogiikkasta, että 

tärkeää on opetusmenetelmien vaihtelevuus ja tutkiva oppiminen. Museovierai-

lun yhdistäminen osaksi laajempaa opetusta on hyvä lähtökohta hyvän museo-

käynnin rakentamisessa. Kyynäräinen ja Niepola kertovat vielä, että jos oppilaat 

ohjeistetaan hankkimaan museosta itsenäisesti tietoa, tarvitaan rajattua tehtä-

vänantoa. Museoissa voidaan käyttää myös kerrontaa ja erilaisia tarinoita sekä 

luoda erilaisia tunnelmia, tunteita ja mielikuvia. Tämä tutkimus pyrkii huomioi-

maan oppilaiden jokapäiväisen teknologian läsnäolon ja selvittämään, onko uu-

det teknologiat koettavissa positiivisina ilmiönä kulttuurin kokemisen välineenä. 
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Kuvataiteen opetus on monipuolista. Muodollisessa kasvatuksessa eli formaa-

lissa kasvatuksessa on kasvatustavoitteet kirjattu opetussuunnitelmiin, joista 

opettaja muokkaan oppiaineksen oppilaalle sopivaksi. Formaalikoulutus tarkoit-

taa osallistumista koulutusjärjestelmän antamaan koulutukseen, joka tähtää tut-

kinnon suorittamiseen. Aikuiskasvatuksen parista on noussut termi nonformaali 

kasvatus, joka tarkoittaa koulutusta joka ei tähtää tutkintoon vaan on osa va-

paata sivistystyötä. Informaalisessa opetuksessa opiskelijaa opettaa epämuo-

dollisesti vallitseva ympäristö ja media kuten televisio, internet ja lehdet. Media-

sanaa käytetään yksikössä tarkoittamaan yleisesti viestimiä, viestintätekniikkaa 

ja joukkotiedotusvälineitä. Median luoma tietomäärä vaatii käyttäjältään me-

dialukutaitoa, mediakriittisyyttä ja erilaisten laitteiden ollessa viestinnänvälineinä 

myös teknologian hallintataitoja. 

 

 

2.6 Teknologia ja uudistuva museokokemus  
 

Tieto- ja viestintäteknologiat, kännykät ja älylaitteet ovat osa nykyaikaista tai-

demuseo-opetusta. Nykyaikaisella museoilla on toimivat informatiiviset internet-

sivut, jotka kertovat yksikön toiminnasta ja tarjoavat ryhmille jo ennakkoon ma-

teriaalia tulevan vierailun tueksi. Usein taidemuseoon ja sen toimintaan voi tu-

tustua ennakkoon internetin kautta. Tietokone- tai älypuhelinpohjainen verkko-

vierailu taidemuseon virtuaaliseen näyttelygalleriaan tai museon pedagogisiin 

sivuihin luo hyvän ensivaikutelman museon toiminnasta. Teknologia on osa 

museon orientaatioperustan luomista. Uusilla teknologioilla voi mainiosti myös 

harjoittaa perinteistä museopedagogiikkaa (Kallio 2004,158). Vuonna 2013 Val-

tion tieteellinen tutkimuslaitos ylläpiti Design for Life -innovaatio-ohjelmaa, jossa 

kehitettiin ihmislähtöisiä palveluita ja teknologiaratkaisuja. Suunnittelun lähtö-

kohtina on ihmisten arvot, tarpeet ja luonteva tapa toimia teknologian kanssa. 

(VTT, 2014). 

 

Suomen Museoliitolla oli koordinoitavana ESR:n (Euroopan sosiaalirahaston) 

rahoittama 2010-2013 Avara museo, kehittyvä oppimisympäristö aikuiselle–



	   16	  

hanke, jossa etsittiin keinoja rakentaa museoista avoimempia ja kiinnostavimpia 

oppimispaikkoja erilaisille aikuisryhmille. Mukana hankkeessa oli Porin taide-

museo, Satakunnan museo, Tampereen museoiden museopedagoginen TAI-

TE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning-

verkosto.  Keskeisenä ajatuksena oli iäkkäämpien asiakkaiden eli kävijöiden en-

tistä monipuolisempi ja laadukkaampi huomioiminen. Museoiden rooli kokemus-

ten ja oppimisen tarjoajana koettiin tärkeäksi uusien asiakkaiden tavoittamisen 

ohella. (Kinanen, Nysted & Tornberg 2013, 34).  

 

Heidi Karvinen (2004, 178-180) toteaa väitöskirjassaan kokemuksellisesta op-

pimisesta, että koulutus ja opettajat eivät toimi tiedon ja maun määrittäjinä tai 

tuottajina, vaan tukevat aktiivisesti oppilaiden tiedonhankintaprosessia, joka 

parhaimmillaan on muiden tuottamien tietojen uudelleen synnyttämistä, tulkit-

semista ja rekonstruktiota. Karvinen sanoo peruskoulun taidekasvatuksesta, et-

tä oppilaalle tulisi tarjota mahdollisuuksia siirtää omia ajatuksia, mielikuvia ja 

tunteita johonkin taidemuotoon. 

 
Kaavio 1. Oppilaiden kokemuksellinen museovierailu. Ranti, 2014. 
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Teknologia-avusteinen museovierailu muuttaa museokokemusta useilla eri ta-

soilla. Oppilaan kokemuksellinen museovierailu (kaavio 1) koostuu koulun ulko-

puolelle ulottuvasta oppilaan kulttuuri-identiteetistä. Oppilaan sidos ulkoisiin vii-

teryhmiin, kuten kotiin ja kavereihin vaikuttavat kulttuuri-identiteetin muodostu-

miseen. Koulun kuvataideopetus yhdistää ja luo edellytyksen oppilaan kulttuuril-

liselle kasvulle. Museo tarjoaa usein opastuksen ja museopajan museovierailun 

aikana, joka vaikuttaa vierailijan museokokemukseen. Tutkimuksen toteutus 

suunniteltiin niin, että teosten kuvaamisen (laiteintervention) jälkeen museope-

dagogi opastaisi oppilaat näyttelyn sisältöön, kuten normaalisti museovierailulla. 

Tavoitteena oli luoda aktiivinen ja kokemuksellinen museovierailu.  

 

Juurola ja Linna (2012, 28-29) kertovat, miten parhaimmillaan museovierailu 

ylittää perinteisiä museon rajoja. Museonäyttelyn, työpajan, opastuksen ja ko-

koelmien rajat hämärtyvät museon sisällä, kun erilaiset sähköiset oppimisalustat 

auttavat liittämään museovierailun yhtenäiseksi kokemukseksi. Parhaimmillaan 

teknologia mahdollistaa oppimisen jatkumisen museovierailun jälkeen. Hawkey 

mainitsee, että laitteiden pitää sulautua käyttäjän taitoihin ja osaamistasoon 

(2004, 26). 

 

Levanto (2004, 51) pohtii museoiden virtuaali- ja verkkokäyttäjien merkitystä 

oppimisen kokemuksena. Virtuaalivierailu taidemuseoon ei vaadi tiettyä varalli-

suutta, ikää, koulutusta tai kulttuurista taustaa. Hän toteaa myös, että hyvä 

opastus antaa vastauksia kysymyksiin. Levanto mainitsee termin moniääninen 

museo, jolla hän tarkoittaa kaiken tyyppisten museovierailijoiden huomioimisen 

museon palvelujen tarjonnassa sekä henkisen että fyysisten tarpeiden tyydyt-

tämisellä. Merkityksenannon ja oppimisen keskiöön nousevat museokäyttäjien 

omat tiedot, taidot ja kokemukset (Haapanen 2004, 123). 

 

Fyysinen tila ei enää ole rajoittava tekijä oppimisessa ja museokokemuksessa. 

Kuvallisen- ja visuaalisenkentän laajeneminen ja sosiaalinen linkittyminen ovat 

mediatodellisuuden arkipäivää. Museovierailukokemus voi parhaimmillaan jat-

kua edelleen vierailun jälkeiseen maailmaan kuten kouluun, kotiin ja sosiaalisen 
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median verkostoon. Aktiivinen taidemuseokokemus luo museon perustoimin-

taan uusia haasteita, joihin museoiden olisi reagoitava.  

 

Kaisa Karttunen (2004, 92) toteaa, että yksi museopedagogian tärkeimmistä 

tehtävistä on auttaa ja tukea kävijöitä oppimaan eri tavoilla. Hän tähdentää mu-

seoiden työpajoista, että niiden tavoite on muutos ajattelussa sekä oivalluksen 

ja ymmärtämisen parantaminen. Pettersson (2009) mainitsee museon tärkeim-

mäksi perustehtäväksi taiteen esittämisen, mutta toteaa että taidemuseot ovat 

muutoksen edessä. Hän pitää taidemuseoiden vuorovaikutustaitoja ja museon 

suhdetta ulkopuolisiin pintoihin, kuten kouluihin ja yritysmaailmaan, tärkeänä. 

Vuorovaikutustaitojen tulee olla laadukasta ja ammattimaisesti toimivaa. Muse-

on on myös instituutioina kyettävä löytämään tapa puhua ja puhutella, elää rei-

lusti yleisöjensä kanssa.  

 

Mielestäni hieman negatiivishenkisen kuvan teknologian osasta oppimistapah-

tumaan antaa Karvinen (2004, 176), joka kuvaa uudelleen strukturoidun post-

modernin maailman lisäävän yksilöiden persoonallisia vaikutusmahdollisuuksia, 

mutta samanaikaisesti ilmiöiltä ja tapahtumilta puuttuu pysyvyys ja vakaus. Kar-

vinen kertoo myös, että uusi yhteisöllisyys, jonka kautta voidaan reflektoida it-

seään ja etsiä moraalista tukea, mahdollistaa muutoksen näkemisen ihmisen 

jatkuvana ominaispiirteenä.  

 

Pettersson (2004, 106-108) mainitsee, että taidemuseoiden täytyy vastata 

markkinoiden tarpeeseen ja kyetä luomaan tarpeita. Ne ovat tapoja kutsua, ko-

kea, ymmärtää taidetta eli uusia tapoja olla museoissa. Hän mainitsee, että mu-

seoiden perustehtävä, kokoelmien kerääminen ja näyttelytoiminta ei enää riitä. 

Sponsorit, kahvilat ja vuorovaikutus ympäristön kanssa ovat tulleet museon ar-

kipäivään. Taloudelliset intressit luovat ristiriitaa museoiden perustehtävän 

kanssa. Museoiden on siis osattava kilpailla markkinoilla, mutta silti pystyttävä 

tarjoamaan kaikille viiteryhmille kulttuurikokemuksia monipuolisesti. 
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Nykytaiteen museot voivat tarjota asiakkailleen jotain sellaista, mikä ei voi olla 

mahdollista kuin museoissa. Museot eivät ole irrallaan muusta tosimaailmasta, 

vaan museot ovat oma pieni universuminsa, mutta samalla heijastelevat ja 

muovaavat ympäristöään. (Aurasmaa 2009, 66-75.) 

 

Riitta Haapalainen (2004, 115-128) kertoo taidemuseokävijän muuntumisesta 

käyttäjäksi  ja uusista tekniikoista. Museo-oppiminen siirtyy yksilökeskeisyydes-

tä sosiaaliseksi prosessiksi, jossa korostuu kokemusten ja tiedon välittäminen 

sekä vuorovaikutuksen kehittäminen. Kokemus on enemmän tilanteessa tapah-

tuvaa ja ohjautuvaa elämyksellisyyttä, jossa sallitaan asioiden, tilanteiden ja te-

osten viedä mukanaan. Haapalainen puhuu myös termistä ”edutainment”, jossa 

oppiminen  ja kasvatus yhdistetään viihteeseen. Termi tulee sanojen education 

(kasvatus) ja entertainment (viihde) yhdistelmästä. Edutainment–ajattelun läh-

tökohtana on soveltaa kasvatuksellisia ja kulttuurisia päämääriä mainos- ja 

elämysteollisuuden teknologioihin, jolloin oppiminen tapahtuu kuin vahingossa 

museotoiminnan oheistuotteena. Tämä sopii hienosti peruskoulun ja kuvatai-

teenopetuksen tarpeisiin. 

 

Pettersson (2009, 41) mainitsee, että museo voi lisätä huomattavalla tavalla 

ihmisten hyvinvointia ja museolla voi olla aktiivinen rooli ihmisen kasvuproses-

sissa. Nykytaidemuseo vaikuttaa enemmänkin palvelulaitokselta kuin kankealta 

instituutiolta. Sari Salovaara (2004, 69-71) kertoo, että monipuolinen saavutet-

tavuus on myös taloudellista, tiedollista ja fyysistä, jolloin esimerkiksi liikuntara-

joitteisilla ihmisillä on tasaveroinen mahdollisuus nauttia nykytaidemuseon tar-

jonnasta ja annista. Hän mainitsee design for all –ajattelun eli kaikille suunnitel-

lun universaalin suunnittelun. Tällöin taidemuseon koko infrastruktuurin pitää ol-

la kaikkien käytössä. Tulevaisuuden museopedagogiikka tarvitsee rohkeita teki-

jöitä ja uskallusta heittäytyä avoimeen tulevaisuuden kehittämiseen. 

 

Teknologiaan ja museokokemukseen liittyy myös olennaisesti museoiden koko-

elmien saavutettavuus ja avoin tieto (open data). Kokoelmien saavutettavuus 

tarkoittaa niiden avaamista verkossa yleiseen käyttöön. Kansainvälisen mu-
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seoneuvoston (ICOM) Suomen komitea ry:n museotyön eettisten sääntöjen 

kohta 1.4 määrittää, että museo ja sen kokoelmat on oltava kaikkien kansalais-

ten saavutettavissa kohtuullisiksi katsottavina aikoina. Valtioneuvosto päätti ke-

väällä 2011, että aineistojen tulee pääsääntöisesti olla maksuttomia. Toisaalta 

taidemuseoiden kokoelmien ja avoimen tiedon ilmainen jakaminen sopivat huo-

nosti museoiden tulosvastuuajatteluun. (Vilkuna 2013, 26-29.) 

 

Museoiden pedagogisessa suunnittelussa tulisi miettiä, miten teknologia voisi 

tukea kävijän aktiivista toimintaa ja vahvistaa elämys- ja oppimiskokemusta ai-

tojen esineiden äärellä. Museo ei ole irrallinen osa tiedonhankintaverkostoa. 

Tampereen Tekniikan museossa iPadien käyttöönotto on monipuolistanut ja 

muuttanut oppimisen menetelmiä. (Juurola & Linna 2012, 27-28.) Museo-

oppimisessa on Kallion (2004, 158-159) mukaan tärkeää käytetty teknologia, 

sisältö ja saavutettavuus. Kallio mainitsee, että yhteistyö museoiden ja oppilai-

tosten välillä voi tapahtua yhteisen teknologisen infrastruktuurin kautta.  

 

Suomen museoissa on jo käytössä teknologia-avusteisia pelejä. Vuonna 2007 

Pielisen museo ja Itä-Suomen yliopiston UbiqueLab-tutkijatiimi (Carolina Islas 

Sedano, Mikko Vinni ja Teemu Laine) kehittivät LieksaMyst-kännykkäpelin, jon-

ka tarkoituksena on tutustuttaa kävijä entisajan ihmisen arkeen ja arjen esinei-

siin. (Haavila & Harjunen 2010, 28-29). Muutamat taidemuseot Suomessa, ku-

ten Parolan panssarimuseo ja ulkomailla mm. British Museum ja Amsterdam Ci-

ty museo, käyttävät museo-opastuksessa museotilassa olevia mobiilikoodeja. 

Yleisin mobiilikoodi on Japanissa 1994 kehitetty QR-koodi (Quick Response 

Code). Mobiililaitteella luettavat koodit ohjaavat kävijät teokseen liittyvän tiedon 

äärelle, joka yleensä on informatiivista tekstiä tai video- ja äänileikkeitä. Koodin 

lukeminen tarvitsee mobiililaitteelta kameran ja internetyhteyden. Mobiilikoodit 

ovat yleiskäyttöinen ratkaisu, jonka avulla tiedon liittäminen kohteeseen onnis-

tuu vaivattomasti (Paakkanen 2012, 17). Koodeihin tarjottavat palvelut voivat ol-

la kaksisuuntaisia eli tietoa voidaan jakaa tai kerätä. 
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2.7 Tavoitteellinen toiminta on oppimista 
 

Taito- ja taideaineissa, kuten kuvataiteessa, oppiminen ja oppilaan oman kult-

tuuri-identiteetin rakentaminen tapahtuu osin tekemällä oppimalla. Räsänen 

(2010) toteaa, että teokset ja tuotteet rakentavat siltaa tekijän ja kokijan kulttuu-

rien välille. Taide ja käsityö välittää yksilöllisiä ja sosiaalisia merkityksiä. Hän 

mainitsee, että taide- ja taitokasvatus on kulttuuristen todellisuuksien tutkimista, 

tulkintaa, ilmaisemista ja muuttamista. Räsänen (2010) määrittää kulttuurin tar-

koittamaan kaikkia niitä tapoja, joilla luomme merkityksiä, kommunikoimme ja 

organisoimme sosiaalista elämää. Monikulttuurinen taide- ja taitokasvatus nä-

kee oppijan yksilönä ja ryhmänsä edustajana. Taito- taideaineet kehittävät oppi-

laan persoonallista ja sosiaalista identiteettiä. 

 

Dewey (1957, 49-50) mainitsee, että lapsella (koululaisella) on neljä perusviet-

tymystä, jotka ovat sosiaalisuuden-, luomisen-, tutkimisen- ja itseilmaisunviet-

tymys. Ilmaisemisen viettymystä Dewey kutsuu taideaistiksi. Väkevä (2011, 70-

81) kertoo reformipedagogi John Deweyn kasvatusnäkemysten lähtökohdista. 

Kasvatusnäkemys korostaa oppilaan omaa aktiivisuutta ja oppimisen yhteisölli-

syyttä oppimistilanteessa. Deweyn avainkäsitteitä on tekemällä oppiminen eli 

learning by doing. Tämä tekemällä oppiminen ei ole sattumanvaraista puuhas-

telua vaan Terävän kuvaamaa suunnitelmallista, johdettua toimintaa, jossa ta-

voite on älyllinen yhteys teorian ja käytännön välillä. Tekemisen ja teorian yh-

distämisen kautta opitaan uusia merkitystulkintoja ja uudistetaan omaa ajatte-

lua. Tämä muokkaa ja luo edelleen uudenlaisia kulttuurisia toimintatapoja. Te-

kemällä oppimisessa on tärkeä tietää, miten tietoa tehdään. Dewey (2013, 86-

87) toteaa, että yhteistoiminnan vaikutuksesta lapsi herkistyy ympäristön ärsyk-

keille. Jos lapsi reagoi näihin ärsykkeisiin muuttuu hänen lisääntynyt toiminta-

kykynsä vakiintuneiksi tottumuksiksi. Myöhemmin näihin tottumuksiin rakentuvat 

lapsen kokemukset ja toiminta.  

 

Väkevä (2011, 72) kertoo, että deweyläinen ajatus yhteiskunnassa hyväksi ha-

vaittujen arvojen kritiikittömästä istuttamisesta oppilaiden mieleen koulussa on 
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vieras ja outo. Deweyn oppien keskeinen haaste on tasapainon löytäminen op-

pilaan vapauden ja yhteiskunnan vaatimusten välillä. Koulussa tämä tarkoittaa 

tasapainoa oppilaan vapauden ja opetussuunnitelman välillä. Nykykoulussa 

opettajan rooli voidaan nähdä oppimisedellytysten mahdollistajana, tiedonvälit-

täjänä ja monialaisena ohjaajana opittavan tiedon pariin. Väkevä korostaa, että 

Deweyn tekemällä oppimisen keskiössä ovat kasvuun tähtäävät toimet, jotka 

perehdyttävät valitsevaan sosiaaliseen työnjakoon tai antavat valmiuksia toimia 

työelämässä. Toimet ylläpitävät myös tasapainoa kokemuksen ja käytännöllisen 

tekemisen välillä. Deweyn lapsilähtöinen oppimisnäkemys kritisoikin koulun ja 

opetussuunnitelmien etäännyttävää vaikutusta opiskelussa, koska ne irrottavat 

oppiaineksen oppilaan omista kokemuksista. Tuloksena on opettajajohtoinen ja 

auktoriteettisidonnainen opetus, joka nähdään nykyään negatiivisena ja van-

hanaikaisena lähestymisenä opetukseen. Väkevä painottaa, että ilman koke-

muksellista otetta ja positiivista vapautta opittavaan asiaan, oppiminen jää pin-

nalliseksi ja jopa mekaaniseksi. Opettajan liian varhainen tietoaineksen jäsen-

täminen rajoittaa oppilaiden älyllistä kasvua, koska se rajoittaa oppilaiden luon-

taista luovuutta. 

 

Taito- ja taideaineissa oppiminen noudattaa yleensä prosessiluonteisen oppimi-

sen kaavaa. Henkilökohtainen ja yksilöllinen tapa kokea oppiaines vaikuttaa 

positiivisesti oppijan identiteetin ja minäkäsityksen rakentumiseen. Minäkäsityk-

sen  neljä osakeskusta ovat persoonallinen arvo eli yksilön oma käsitys omasta 

arvostaan, joka syntyy ympäristön välittämistä tiedoista sekä omista kokemuk-

sista ja tuntemuksista. Ennakoitu suoriutumiskyky yhdistyy tietoon ja kokemuk-

siin omasta selviytymisestä ympäristössä. Kolmas minäkäsityksen osakeskus 

on ilmaisuvalmius, joka on yhteydessä tunteisiin sekä tunnetilojen ja sävyjen 

luontevaan ilmaustaitoon. Itsenäisyys on tunne mahdollisuuksista tehdä oman 

elämänsä kannalta merkityksellisiä päätöksiä. Koulussa tapahtuvaa oppimista 

säätelee myös opetussuunnitelmissa määritellyt tiedolliset, taidolliset ja tunne-

elämän kehitykseen kytkeytyvät tavoitteet. (Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 

1997, 198-199.) 
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Esimerkiksi kuvataiteen opiskelussa oppilaiden tekemät visuaaliset tehtävät 

saattavat olla kaikki erikokoisia ja –näköisiä. Jokaisen oppilaan henkilökohtai-

nen ja ainutkertainen jälki näkyy töissä. Oppijan kyky siirtää aiemmin opittua 

uusiin tilanteisiin yhdistyy oppimistapahtumaan ja identiteetin rakentamiseen. 

Identiteetti muodostuu yksilön suhteesta kulttuuriseen materiaaliin, joka voi il-

metä erilasten taiteellisten narratiivien (teosten) muodossa (Räsänen 2010). 

 

Juurola mainitsee, että kontekstitietoisessa oppimisessa (Context-aware lear-

ning spaces tai CALS) digitaalinen oppimissisältö yhdistyy oppijan fyysiseen 

ympäristöön. Museoissa oppiminen yhdistyy esimerkiksi näyttelyesineeseen. 

Juurola oli mukana TekGamen suunnittelussa Tekniikan museoon Helsinkiin 

2011. Laine (2011, 43) mainitsee tutkimuksessaan, että kontekstitietoisessa 

opetuksessa, jossa teknologian avulla tutkitaan ympäristöä, pitää olla selvä ra-

kenne ja suunnitelma, miten oppilas toimii. Jos näin ei ole, saattaa oppimisko-

kemus häiriintyä esimerkiksi oppilaan kiinnittäessä huomion laitteen asetusten 

säätämiseen. 

 

 

 

 

3 KOKEMUS TUTKIMUSKOHTEENA  
 

 

Yli-Mäyry (2011, 37-38) kertoo esteettisestä kokemisesta toimintana, että taitei-

lija ja yleisö osallistuvat omista lähtökohdistaan esteettiseen tapahtumaan. Täs-

sä tutkimuksessa taiteilija on havainnoiva, aktiivinen museovierailuun osallistu-

va oppilas. Yli-Mäyry tähdentää vielä, että jokaisella ihmisellä on oma elämän-

todellisuutensa, historia ja taideteokset ovat taidekokemuksen yllykkeitä. Itko-

nen (2011, 12) toteaa taideteosten käyttämisestä ja katsomisesta, että teoksiin 

kannattaa tutustua ennakkoluulottomasti toisten ihmisten kanssa yhdessä. Hän 

korostaa, että keskustelemalla toisten kanssa teoksista oivaltaa uusia asioita it-



	   24	  

sestä ja toisista. Taidekuvat voivat herättää erilaisten ajattelutapojen ja koke-

musten moninaisuutta. 

 

Tavoitteeni oli luoda museossa oppilaille edellytykset mahdollisimman autentti-

seen kokemukseen ja luonnolliseen ilmaisuun. Museolla tapahtunut aineiston-

keruu kuvaa oppilaiden, museotilan ja taideteosten välistä kommunikaatiota. 

Valitsemani hermeneuttinen tutkimusote tutkii miten tämä kommunikaatio on 

tapahtunut ja millaisia johtopäätelmiä siitä voidaan vetää. Laine (2007, 31) tiivis-

tää hermeneuttisen tulkinnan kohdistuvan ihmisten ilmaisuun, kuten kielelliset 

ilmaisut, mutta myös muuhun keholliseen ilmaisuun kuten liikkeet, ilmeet ja 

eleet. Hän mainitsee, että merkityksiä voidaan lähestyä vain ymmärtämällä ja 

tulkitsemalla. Näiden ilmaisujen ymmärtäminen on yhteisöllisen elämän perus-

ta. Nämä ilmaisut luovat tutkittavia merkityksiä, josta tutkija on kiinnostunut.  

 

Tutkimusotteessani on viitteitä hermeneuttiselle kehälle tyypillisestä asioihin pa-

laamisesta, kehämäisyydestä ja ajatusten reflektiosta. Tämä ilmenee esimer-

kiksi esitutkimuksessa heränneiden ajatusten siirtämisellä aineistonkeruutilan-

teeseen. Hermeneuttinen ymmärrys tutkimuskohteesta voidaan yhdistää feno-

menologian tutkimuksessa käytettyyn sulkeistamiseen, jossa esiymmärrys kirja-

taan ja kuvataan visuaalisesti. Hermeneuttiselle tutkimusotteelle tyypillinen ke-

hämäisyys ilmenee jatkuvalla reflektiolla ja dialogilla kerätyn tutkimusaineiston 

kanssa. Hermeneuttiseen kehään mentäessä on jo ennakkoymmärrys kohtees-

ta (Niskanen 2009, 91). Hermeneuttisen tutkimuksen vaiheet ovat päällekkäisiä 

ja tutkija voi liikkua edestakaisin eri vaiheiden välillä ennen lopullisen raportin 

kirjoittamista (Puusa & Juuti 2011, 43).  Kokonaisymmärrys tapaustutkimuksen 

vaiheista ja ilmiöistä muotoutui vasta aineistoon tutustumisen, litteroinnin ja 

analyysin jälkeen, jolloin olin muodostanut kokonaiskuvan siitä, mitä tapaustut-

kimukseni tärkeimmät ilmiöt olivat. 

 

Ymmärtäminen ei ala vain tyhjästä, vaan asioista on jonkinlainen esiajatus. 

Hermeneutiikalla Tuomi ja Sarajärvi (2009, 34-35) tarkoittavat tulkinnan ja ym-

märtämisen teoriaa, jossa tulkinnoille yritetään etsiä sääntöjä, joiden avulla voi-
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daan oivaltaa merkitysten oikeita ja perusteltavissa olevia yhteyksiä. Tämä il-

menee tapaustutkimuksessani oppilaiden liikkumisen sekä toiminnan havain-

noinnin kautta että luotujen sisältöaluerakenteiden kautta. Havaituista ilmiöistä 

voidaan vetää laadullisia johtopäätöksiä. Valitsemani fenomenologis-

hermeneuttisen tutkimuksen tarkoitus on tehdä jo tunnettu tiedetyksi ja nostaa 

tietoiseksi ja näkyväksi se mitä koetaan itsestään selvyydeksi, mutta ei ole vielä 

tietoisesti ajateltu tai havainnoitu. Tuomi ja Sarajärvi mainitsevat hermeneutii-

kan kahdeksi muuksi avainkäsitteeksi tässäkin tutkimuksessa käytetyt esiym-

märryksen ja hermeneuttisen kehän. On hyväksyttävä, että tutkimusprosessin 

myötä oma esiymmärrys voi osoittautua virheelliseksi ja siksi kanta johonkin ky-

symykseen saattaa muuttua (Holma & Mälkki 2011, 174). 

 

Fenomenologia on filosofinen suuntaus, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisen 

elämismaailmasta ja intentionaalisesta tietoisuudesta (Puusa & Juuti 2011, 42). 

Fenomenologisen tutkimuksen historia juontaa juurensa Edmund Husserlin teo-

rioista, jossa tieto nähdään aina suhteessa ilmiön historialliseen aikaan ja kult-

tuuriin. Aineiston fenomenologista analyysiä voi verrata pikkutarkkaa huolelli-

suutta vaativaan taidekäsityöläisen työhön: tärkeää on nähdä samalla kertaa 

yksityiskohdat ja hahmottaa kokonaisuus. (Lehtomaa 2009, 182.) 

 

Ihmisen välitön subjektiivinen kokemus oli Husserlin oppien perusta. Maailman 

tutkiminen juuri sellaisena kuin se näyttäytyy inhimillisessä kokemuksessa oli 

Husserlin tutkimuksen ydinkohtia. (Perttula 1995, 6-7.) Husserl kehitti puhtaan 

fenomenologisen tutkimuksen tueksi fenomenologisen reduktion, jossa tutkija 

siirtää epäolennaisuudet syrjään ja keskittää huomion tutkimuksen keskeisiin 

asioihin. Husslerl vaati myös tutkittavan ilmiön perusluonteen selvittämistä en-

nen kokeellisten tutkimusten suorittamista. Hänen mukaansa tietoisuuden pe-

rimmäinen ominaisuus on intentionaalisuus. Tajunta on aina relationaalinen: se 

suuntaa aina johonkin kohteeseen. Fenomenologisen tutkimuksen kohteina 

ovat käsitteelliset rakenteet, joita tässäkin tutkimuksessa koostettiin merkityksen 

sisältäviksi yksilökohtaisiksi merkityssisällöiksi (analyysi) ja edelleen yleisiksi 

merkitysverkostoiksi (synteesi). 
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Laineen (2007, 28-30) mukaan kokemus syntyy vuorovaikutuksesta todellisuu-

den kanssa. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen suhdetta omaan elämänto-

dellisuuteensa. Merkitysten tutkimisen mielekkyys perustuu oletukseen, että 

ihmisen toiminta on intentionaalista, tarkoitusperäistä, tarkoituksen mukaisesti 

suuntautunutta; että ihmisen suhde todellisuuteen on merkityksillä ladattua. 

 

Tutkijan on eläydyttävä tutkittavaan kokemukseen. Tutkittavat aineistot tulivat 

minulle läheiseksi heti alusta alkaen, koska aineistonkeruutilanteessa olin ryh-

män ohjaaja. Ollessani oppilaiden kanssa museolla Turussa ja Rovaniemellä 

olin sivustaseuraaja havainnoiden oppilaiden itsenäistä toimintaan. Loin koko-

naiskuvaa ja ymmärrystä, miten tutkimus etenee ja eteneekö se oletetun mu-

kaisesti.  

 

 

3.1 Lähtökohtana laadullinen ja määrällinen tutkimus    
 

Valitsin oppilaiden toiminnan tutkimiseen laadullisen ja osin myös määrällisen 

tutkimusotteen. Tutkimukseni on laadullinen, mutta lomake- ja videoaineiston 

analysoinnissa hyödynsin määrällistä tutkimusotetta. Tämän tavoitteena oli tu-

kea laadullista tutkimusotetta ja tuoda esiin ilmiöiden yleisyys ja tyypillisyys. 

Määrällisen tutkimusotteen avulla pystyin havainnoimaan tarkasti tutkittuja ilmi-

öitä, kuten oppilaiden kuvaamien valokuvien määrää. Videoaineistosta havain-

noin mm. oppilaiden taideteoksilla vietettyä aikaa, josta pystyin tekemään laa-

dullisia johtopäätöksiä. Olin rajannut tutkittavan perusjoukon peruskoulun luo-

kaksi, jolloin määrällinen mallintaminen oli selkeää. Määrällinen tutkimus esiin-

tyy myös siten, että esitän aineistosta tulkitut luvut prosenttilukuina ja kokonais-

lukuina. Lasken aineistosta keskiarvoja ja ilmiöiden esiintymistiheyksiä, mutta 

tutkimuksen johtopäätöksissä esiintyvät luvut esitetään kokonaislukuina. Tavoit-

teeni oli yhdistää tutkimusotteet, koska ne voivat täydentää toisiaan. Tuomivaa-

ra (2005, 7) toteaa, että laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välille ei voida 

rakentaa raja-aitaa vaan kaikella kvantitatiivisella ajatellulla on myös kvalitatiivi-
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nen puoli. Tuomivaara huomauttaa, että vaikka tutkimuksessa olisi määrällisiä 

menetelmiä käytettykin, sen tulos voidaan todeta laadullisessa muodossa.  

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusotteeni tarkoittaa, että pyrin lähestymään 

museolla kerättyä aineistoa avoimin mielin, ilman ennakko-odotuksia kuitenkin 

reflektoimalla tietoja esitutkimuksesta. Kvalitatiivisen tutkimusotteeni mukainen 

teemoittelu ja analyysi perustuu osin määrällisestä aineistosta saatuihin havain-

toihin. Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu videomateriaalista ja kyselyloma-

ketutkimuksesta. Laadullista tutkimusotettani tuki aineistotriangulaatio, joka si-

sälsi kolmiosaisen aineistonkeruun, asiantuntijakeskustelut museolehtorien 

kanssa ja hermeneuttisen tutkimusotteen. 

 

Tutkimuksessani ohjaava kysymys oli, miten pystyn tutkimaan ja havainnoi-

maan oppilaita, jotta tutkimustulokseni olisivat mahdollisimman todenmukaiset 

ja siirrettävissä toisiin samanlaisiin tapauksiin. Puusa ja Juuti (2011, 49) puhu-

vat työhypoteeseista tutkijan apuna, joilla he tarkoittavat oletuksia kohdeilmiön 

luonteesta. Tutkimuksen tulokset eivät ole irrallisia käytetystä havaintomene-

telmästä tai käyttäjästä. Tässä tutkimuksessa minulla oli ennakkoajatus siitä, et-

tä mobiililaitteet saattaisivat olla oppilaille mielenkiintoinen lisä kuvataiteen ko-

konaisilmaisussa ja kulttuurikokemuksen uudenlaisessa muodostamisessa. 

Niskanen (2008, 30) toteaa, että arki- ja tai esiymmärrys on teorianmuodostuk-

sen perustana ja laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa hyviä käytän-

nön sovelluksia ihmisten käyttöön.   

 

Laadullinen lähestymistapa korostaa todellisuuden ja siitä saatavan tiedon sub-

jektiivista luonnetta. Laadullinen tutkimus keskittyy tarkastelemaan yksittäisiä 

tapauksia ja tutkimuksessa on oleellista osallistuvien ihmisten näkökulman ko-

rostaminen ja tutkijan vuorovaikutus yksitäisen havainnon kanssa. (Puusa & 

Juuti 2011, 47.) 
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3.2 Oppimiskäsitykseni tutkimuksessa 
 

Ymmärrän oppilaan vuorovaikutteisena tiedonkäsittelijänä, joka osaa suunnata 

huomionsa opetettavaan asiaan. Oppilaan motivaatio on tärkeä huomioitava 

seikka oppimistapahtuman onnistumisen kannalta. Oppimiskäsitykseni on oppi-

laslähtöinen koska uskon, että oppilas itse päättää miten ja millä intentiotasolla 

hän on halukas uusia asioita oppimaan. Opetettava asia on sovitettava nuoren 

oppijan kokemusmaailmaan sopivaksi. Taito- ja taideaineissa kokemukselli-

suus, omakohtainen tekeminen, vuorovaikutus ja reflektio ovat keskeisessä roo-

lissa oppimistapahtumassa.  

 

Atjonen (2011, 331) kuvailee uutta oppimiskäsityksen ihannetta, jossa oppilas 

itse asettaa itselleen tavoitteita ja myös arvioi niitä itse. Oppilaan odotetaan ole-

van utelias ja itseohjautuva. Ihanne painottaa oppimisen sosiaalista puolta, jos-

sa oppilas toimii ja hyväksyy monentasoiset oppijat osaksi oppimistapahtumaa. 

Oma tietämys ja kokemukset ollaan valmiita jakamaa toisten oppilaiden kanssa. 

 

Ihminen on luonnostaan osa ryhmää. Tässä tutkimuksessa opiskelija on osa 

luokkayhteisöä. Ryhmäksi voidaan määritellä yksilöt, jotka ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään ja ovat tietoisia toisistaan (Kuivalahti 1999, 49). Lähtökohta 

museolla tapahtuvalle toiminnalle oli tavoitteeni luoda luonnollinen oppimisym-

päristö, jossa on edellytykset kokemukselliseen sosiokonstruktionistiseen ja 

kontekstuaaliseen toimintaan. Kontekstuaalisuudella tarkoitetaan tässä reaali-

maailman eli koulutilan ulkopuolisen ympäristön käyttämistä opiskeluympäristö-

nä. Reaalimaailmaa kutsutaan toisinaan myös elämismaailmaksi. Oppimiskäsi-

tyksen taustalla on monipuolinen kokemuksellinen ja sosiokontruktionistinen 

näkemys oppilaasta. Räsäsen (2008, 104-105) kehittelemä kokemuksellis-

konstruktivistinen taideoppimismalli kuvaa tilannetta, jossa yksilö ja yhteisö, tie-

dot, taidot, tunteet ja käsitteet yhdistyvät. Hän painottaa, että kokemuspohjaisen 

taideoppimisen tavoitteena on rakentaa siltaa ja tärkeitä yhteyksiä taidemaail-

man ja oppijan elämismaailman välille. 
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Väkevä (2011, 74) toteaa koulussa opiskeltavasta tiedosta, että tieto on arvo-

kasta vain mikäli sillä on yhteys oppilaan elämään. Hän kertoo, että tämä De-

weyläinen näkökulma oppimisesta tähtää välittömien elinolojen tekemisen mer-

kityksellisiksi yksilön ja yhteisön kannalta, jolloin oppiminen on tilannesidonnai-

nen ja toiminnallinen prosessi. 

 

Kuivalahti (1999, 43-44) toteaa, että kontruktionistisen oppimisnäkemyksen 

mukaan oppiminen on yksilöllinen prosessi, jossa opiskelija konstruoi uutta tie-

toa kokemustensa kautta. Hän tähdentää vielä, että yksilökeskeisestä lähesty-

mistavasta huolimatta konstruktionismi korostaa oppimisen sosiaalisen konteks-

tin merkitystä. Opiskelijassa heräävien ongelmien on oltava sellaisia, että hän 

kokee ne itselleen tärkeiksi. Nykyisin laajempi sosiokonstruktionistinen näkemys 

ymmärtää, että opiskelija ei toimi oppiessaan yksin, vaan oppimiseen liittyy so-

siaalinen konteksti. Kauppila (2007, 48) kertoo sosikonstruktiivisen oppimisnä-

kemyksen mukaan oppimisen rakentuvan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa. Oppimiseen liittyy opiskelijan mielekkään oppimisen ja sisäisen moti-

vaation kehittymistä. 

 

Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan ihmisten 

käsitykset todellisuudesta ovat sosiaalisesti määräytyneitä. Ihmisten käsitys to-

dellisuudesta muotoutuu keskusteluissa toisten ihmisten kanssa. Fenomenolo-

gia ei kiellä sosiaalisesti sitoutuneiden kommunikaatiotapojen olemassaoloa ja 

merkitystä kokemuksen rakentumiselle, eikä sosiaalinen konstruktionismi kiellä 

ihmisen tajunnallista suhdetta todellisuuteen ja kokemuksen olemassaoloa. Yk-

silön ja yhteiskunnan dialogisuus kuuluu ihmisen perusolemukseen. (Perttula 

1995, 57-58.) Tutkimuksen osatavoitteena oli havainnoida, miten oppilaiden ko-

kemuksellinen sosiokontruktiivinen oppiminen ja oppilaiden oma asiantuntijuus, 

vaikka ongelmatilanteiden ratkaisemisessa, ilmenee järjestetyssä museovierai-

lussa. 

 

Tutkimukseni ihmiskäsitys on holistinen nuori ihminen, joka kuuluu peruskoulun 

7. luokaan ja ryhmään. Perttulan (1995, 16) mukaan ihminen todellistuu eli tulee 
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olemassa olevaksi kolmessa olemisen perusmuodossa, jotka ovat tajunnalli-

suus, kehollisuus ja situationaalisuus. Ajatus siitä, että oppilas on osa toimivaa 

kehittyvää ja muuttuvaa teknologista yhteiskuntaa sopii tutkimukseni ihmiskäsi-

tyksen kuvaamiseen. Ihmiskäsityksen rajaaminen nuoriin on luontevaa, koska 

tutkimukseni keskittyy peruskouluikäisten ja nuorten iältään 14-15-vuotiaiden 

kuvataideopiskeluun museotilassa. Ihmiskäsitykseni viittaa taito- ja taideainei-

den opettamiseen ja ajatukseen oppilaasta kokonaisvaltaisena ihmisenä. Ih-

miskäsityksen muodostumisen taustalla on haluni kehittää taito- ja taideaineita 

ja monipuolistaa opetusmenetelmiä. Aineistossa oppilaat esiintyvät anonyymisti 

tyttöinä, poikina ja oppilaina ilman ennakko-oletustani heidän toimistaan. 

 

 

3.3 Tiedonkäsitys tutkimuksessa 
 

Tiedonkäsitykseni olettaa, että oppilaat toimivat annetussa tutkimustilanteessa 

niin kuin he toimisivat missä tahansa muuallakin. Jokainen oppilas kuuluu pe-

ruskoulun luokkaan ja ryhmään. Ryhmää ohjaa yhteiskunnan ja koulun sään-

nöt, jotka ovat myös voimassa tutkimustilanteessa museolla. Museolla on omat 

museosäännöt, jotka määrittelevät miten, oppilaat voivat toimia. Tällaisia mu-

seosääntöjä ovat mm. etäisyyden  pitäminen taideteoksiin, jotta teokset eivät 

vahingoitu. Museotilassa ei myöskään saa juosta eikä toimia toisia ihmisiä häi-

ritsevästi vaikka huutamalla.  

 

Tiedonkäsitykseen sisältyy myös oletus, että oppilas toimii osana sosiaalista 

ryhmää. Luokan yhteisöllisyys on osa museotapahtumaa ja tutkittavia ilmiöitä. 

Oppilaat muodostavat yhteisöllisen luokan, joka on osa muodostuvaa tiedonkä-

sitystä. Laine (2005, 30) kertoo fenomenologisen tutkimuksen olevan yhteisöl-

listä ja yhteisön jäseninä ihmisillä on yhteisiä piirteitä ja yhteisiä merkityksiä. 

Tutkittavat ihmiset, kuten tutkija itsekin, ovat osa jonkin yhteisön yhteistä merki-

tysten perinnettä. Tämän vuoksi jokaisen yksilön kokemusten tutkimus paljastaa 

myös jotakin yleistä. 
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Olen soveltanut Juha Perttulan (1995, 91-93) kehittelemää ja metodisesti laa-

jennettua fenomenologian analyysimenetelmää kuvataidekasvatuksen piiriin 

kuuluvaan tutkimukseni aineiston analysointiin. Perttula kehitti klassista Giorgin1 

fenomenologista analyysimenetelmää tarkemmaksi ja kattavammaksi jättämättä 

kuitenkaan metodin alkuperäisestä perustoimintatavasta mitään olennaista 

pois. Perttulan menetelmä sopii sovellettuna ilmiöiden sisältöalueiden rakenta-

miseen, etenkin video- ja tekstiaineiston ja kokemuksen tutkimisessa.  

 

Tutkittavan ilmiön perusluonne määrää metodin konkreettisen muodon eikä sit-

ten ole olemassa yhteydetöntä, kaikkien ilmiöiden yhteydessä pätevää metodia. 

Metodi on muotoiltava tutkittavan ilmiön ehdoilla ja metodin on kyettävä tavoit-

tamaan tutkimuksen kohteena oleva ilmiö. Perttula (1995, 68-69) mainitsee 

myös, että on tärkeää muodostaa avoin ja huolellinen kokonaisnäkemys tutki-

musaineistosta. Aineisto pitää pyrkiä kohtaamaan sellaisena, kuin se näyttäytyy 

ilman luonnollisia ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenologisen 

tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystämme jostain inhimillisen elämän 

ilmiöstä (Laine 2007, 44). Näin pyrin toimimaan koko tutkimukseni ajan. Apuna 

ennakkoasenteiden ja ymmärryksen hallinnassa minulla oli seuraavassa kappa-

leessa esitelty sulkeistaminen. 

 

 

3.4 Metodin valinnan lähtökohdat   
 

Aineistonkeruun kohteena olleet oppilaat olivat helposti lähestyttäviä, koska op-

pilaat ovat perusluonteeltaan melko homogeeninen ryhmä. Oppilaat ovat suun-

nilleen samanikäisiä ja edustavat tiettyä joukkoa ikäryhmästään. Oppilaat ovat 

usein samalta asuinalueelta, jolloin tutkimus asettuu helposti tietylle alueelle, 

jonka vuoksi usein oppilailla on yhteinen kouluhistoria.  

 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin tapaustutkimuksen, joka sopii hyvin erilaisten 

koulumaailman ilmiöiden tutkimiseen. Koulumaailman ilmiöt ovat usein selkeästi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Giorgi	  1985.	  Phenomenology	  and	  Psykological	  Research.	  
2	  JointPhotographicExpert	  Groupin	  kehittelemä,	  pakkaava	  kuvatiedostomuoto.	  
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rajattavissa. Tapaustutkimuksen aineisto muodostaa tavalla tai toisella kokonai-

suuden ja kerätystä aineistosta rakennetaan jotain yleisemminkin kiinnostavaa 

(Saarela-Kinnunen ja Eskola 2007, 185). Kokemukseni mukaan oppimisympä-

ristön vaihto on toisinaan mielekästä oppimisen kannalta. Näin tein, kun suun-

nittelin teknologisten laitteiden kanssa pidettävän oppitunnin järjestettäväksi 

museon näyttelytiloissa. 

 

 

 

4 TAPAUSTUTKIMUS 
 
 
4.1 Tutkimuskysymykset  
 

Tässä tutkimuksessa tutkin iPodTouch-mobiililaitteen käyttömahdollisuuksia ly-

hyessä 15 minuutin museovierailussa. Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Millaisia pedagogisia mahdollisuuksia liittyy oppilaiden teknologia-

avusteiseen museovierailuun ja kokevatko oppilaat teknologia-

avusteisen museovierailun mielekkäänä vai regressiivisenä.  

2. Miten oppilaat toimivat ja liikkuvat museotilassa, kun mukana vierailulla 

on teknologia-avusteinen mobiililaite. 

 

Tutkimuksen suunnittelu alkoi henkilökohtaisesta mielenkiinnosta uusia tekno-

logisia laitteita kohtaan ja niiden mahdollisuuksista monipuolistaa etenkin taide-

aineiden opetusta. Mobiiliteknologiset innovaatiot, kuten mobiililaitteet ja tuhan-

net ladattavat mobiiliohjelmat ovat tulleet jokaisen ihmisen saataville.  Dynaa-

minen mediatodellisuus on muuttamassa myös kuvataidekasvatuksen opetus-

suunnitelmia ja opettajan päivittäisiä didaktisia päätöksiä oppilasryhmien ohja-

uksessa ja opetuksessa. Vuoden 2016 tulevissa perusopetuksen opetussuunni-

telmissa on teknologiankäyttö sisällytetty kaikkien aineiden opetussisältöihin 

(Halinen, 2013).  
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             Kaavio 2. Tapaustutkimuksen viitekehys. Ranti, 2014. 

 

 

Kokemusten tutkiminen tapaustutkimuksen avulla sopii mielestäni hyvin mu-

seovierailuprosessin tutkimiseen (kaavio 2). Tutkimuksen viiteryhmät, kuten 

museot, oppilaat ja koulu, muodostavat rajatun tutkittavan joukon.  Tapaustut-

kimuksen menetelmien avulla museovierailusta ja teknologialaitteiden käyttöko-

kemuksista saadaan kokonaisvaltaista tietoa.  Tapaustutkimukseen liittyi otta-

mani valokuvat museoilta ja kuvataideopetukseen kehitetty mobiililaitteilla suori-

tettava kuvataidetehtävä. Tapaustutkimuksen valintaa tuki myös se, että aineis-

ton keruu tehdään tiettynä hetkenä tietyssä rajatussa, ennalta määritetyssä pai-

kassa. Laine, Bamberg & Jokinen (2007, 9-10) toteavat tapaustutkimuksen ole-

van tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia ai-
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neistoja ja menetelmiä. Lähtökohta on kerätä monipuolinen aineisto ja kuvata 

tutkimuksen kohde perusteellisesti. Ominaista tapaustutkimukselle on tutkia jo-

takin mikä ei ole entuudestaan tiedossa. 

 

Syrjäjä ym. toteaa tapaustutkimuksen olevan kiinnostunut tietyssä ympäristössä 

tapahtuvan käytännön toiminnan, tapahtumaketjun tai yksittäisen kohteen esi-

merkiksi koulun tai luokan toiminnasta. Hän kertoo, että tapaustutkimus kohdis-

tuu nykyhetkeen ja tapahtuu todellisessa tilanteessa. (Syrjälä ym. 1994, 10-11). 

Lähtökohtana tapaustutkimuksessa on tuottaa tietoa erityistä paikkaan ja ai-

kaan sidotuista olosuhteista, ilmiöistä, prosesseista, merkityksistä ja tiedoista. 

Samalla arvioidaan jatkuvasti miten erityisten havaintojen perusteella voidaan 

esittää yleisempiä tulkintoja ja näkökohtia ilmiöiden luonteesta ja merkityksestä. 

(Peltola 2007, 111).  

 

Tutkimukseni tutkimustehtävä on lisätä ymmärrystä oppilaiden ja teknologian 

yhdistämisestä opetuksen tukena. Peltolan (2007, 111) mukaan tapaustutkijaa 

ajaa eteenpäin tunne tai alustava tieto siitä, että tapaus on jollain lailla tärkeä 

sen lopullinen merkitys paljastuu kuitenkin vasta tutkimuksen kuluessa. Tapaus-

tutkimuksen suhde tapahtumaympäristöön eli empiiriseen kontekstiin ja tieteel-

liseen keskusteluun eli teoreettiseen kontekstiin ei ole rajattu etukäteen, vaan 

sen määrittely on osa tutkimusprosessia (Laine ym. 2007, 10). Tutkimuskysy-

mykset saattavat siten muotoutua aineiston analysoinnin ja tutkimuksen ede-

tessä, kuten tässä tutkimuksessa tapahtui. Rajasin ensin tutkittavan tapauksen 

tapahtuvaksi Turun taidemuseolla, koska museolla oli oppilaille sopivan moni-

puolinen näyttely esillä. Näyttely koostui museon omista kokoelmista ja esitteli 

useita eri nykytaiteilijoita. Aaltola & Valli (2007, 188) toteavat, että tutkittava ta-

paus pitää rajata muusta maailmasta ja käytetyt valintakriteerit on kerrottava. 

Tapahtumaa tai tilannetta tutkittaessa on kerrottava alku- ja loppukohdat. 

 

Hannula ym. (2003, 23) yhdistävät tutkimuksen, esteettisen kokemuksen ja tai-

teellisen ajattelun mielikuvituksen kautta. Tutkijat käyttävät mielikuvitusta käsit-

teellistäessään tutkimuskohdetta, analysoidessaan aineistoa ja kirjoittaessaan. 
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Taidemuseon tapaustutkimus pyrkii kuvaamaan ja selittämään tapahtunutta. 

Tavoitteena oli löytää yleistyksiä mahdollisiin tuleviin samankaltaisiin tapauksiin. 

Laine ym. (2007, 33) jäsentävät tällaisen tapauksen tyypilliseksi tapaukseksi, 

jossa asia tai prosessi oletetaan tutkittavilta seikoilta keskimääräiseksi. Tyypilli-

sessä tapauksessa yhdistyy monia ilmiökategorian ominaispiirteitä, joten se on 

hyvä valinta laajentamaan ja tarkentamaan teoriaa. 

 

Taiteessa kysymykset subjektista ja objektista, havainnoista, yksilöllisyydestä, 

esineistä ja olioista saattavat olla toiminnan ja taidon keskeisiä voimanlähteitä 

(Hannula ym. 2003, 31). Taiteellinen tutkimus on vuorovaikutusta, yhdessäoloa, 

vaikka ketään muuta ei olisikaan paikalla. Se on tilan ottamista ja sen antamis-

ta, saapumista ja lähtemistä. Taiteellinen tutkimus on yksi tarjolla olevista väli-

neistä, joiden avulla kykenemme hahmottamaan, missä ja miten olemme suh-

teessa itseemme ja ympäristöömme. (Hannula yms. 2003, 14). Tässä tutkimuk-

sessa ei lähdetty analysoimaan oppilaiden tuottamia kymmeniä itsenäisiä teos-

kuvia, mutta ne toimivat viitteinä oppilaiden orientaatiotavasta toteuttaa annet-

tua tehtävää taidemuseolla. 

 

 

4.2 Tutkimuskirjallisuus ja oma kokemus 
 

Tutkimuskirjallisuutta löytyi suomalaisista ja ulkomaisista julkaisuista paljon, 

mutta ne käsittelivät pääosin aihettani lähellä olevia asioita, kuten käyttäjien 

teknologiasuhdetta ja -kokemuksia, laitteiden esiintymistiheyttä tai teknolo-

giaopetuksen lähestymistapoja. Tutkittuani monia lähteitä en löytänyt täsmäl-

leen samanlaisia tutkimuksia teoriakirjallisuudesta. Toisaalta tämä on ymmärret-

tävää, koska mm. oppilaiden kanssa käyttämämme iOS-ohjelmia ei ole ollut 

olemassa ennen kevättä 2013.  Täsmällistä tietoa siitä, miten oppilaat toimivat 

ja kokevat teknologiset mobiililaitteet museovierailun aikana, oli hankala löytää. 

Esiymmärrystä ja kokonaiskuvaa teknologioiden käytöstä tutkimuksen viiteryh-

missä tuki Museo- ja Educational Technology-lehdet, joissa aihetta käsiteltiin 

useistakin vaihtelevista näkökulmista.   
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4.3 Tapaustutkimuksen rajaus ja päämäärä 
 

Tässä tutkimuksessa tutkittava tapaus on se tapahtuma, jotka liittyi teknolo-

gialaitteiden käyttöön Turun taidemuseossa toukokuussa 2013. Tapaustutki-

mukselle on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta tuotetaan yksityis-

kohtaista, intensiivistä tietoa. (Aaltonen & Valli 2007, 185). Tutkimuksen pää-

määränä on löytää uutta tietoa teknologisen laitteen käytöstä museossa. Tavoit-

teena on yhdistää nuorten elämismaailma, taideopetus ja kehittyvä museope-

dagogiikka.  

 

 

 

 

5 AINEISTON ESITTELY 
 

 

Laine ym. (2007, 19-22) puhuvat tutkimuksen etenemisestä teorioista kumpua-

vista ideoista, joita voidaan testata empiirisesti. Yhteiskuntaa koskevat teoriat 

perustuvat ideoihin siitä, miten yhteiskunta toimii. Kun parhaita ideoita työste-

tään edelleen, niistä tulee yhteiskunnallista tietovarantoa. He jatkavat mielikuvi-

en auttavasta roolista tutkimuksen ohjaamisessa huomaamaan asioita, jotka 

muuten unohtuisivat. Tutkimusprosessin edetessä aineistosta työstetään mieli-

kuvia ja teoriasta muokataan analyyttisiä kehyksiä. Aineistoon pohjaavat mieli-

kuvat täsmentävät kehystä, ja mielikuvat voivat jopa osoittaa kehykset soveltu-

mattomiksi ja johtaa uusien kehyksien etsintään. Laineen kirjallisuus tuki ajatus-

tani hyödyntää uusia teknologioita kuvataidekasvatuksen opetuksessa. 

 

 

5.1 Sulkeistaminen ja esiymmärryksen muodostaminen 
 

Perttula (2005, 145: 1995, 10-11) puhuu sulkeistamisesta, jossa tutkija irtautuu 

luonnollisesta asenteestaan ja pyrkii eläytymään tutkittavaan ilmiöön.  
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Tutkija tietoisesti tunnistaa tutkittavaan ilmiöön etukäteen liittämiään merkitys-

suhteita ja pyrkii siirtämään ne mielessään syrjään tutkimuksen ajaksi. Tutkijan 

tulisi sulkeistamisen avulla vapautua luonnollisen asenteensa sitomasta tavasta 

havaita maailmaa. Sulkeistamista pidetään tärkeänä, koska se mahdollistaa vä-

littömän kokemuksen tavoittamisen.  

 

Sulkeistamista ei uloteta tutkittavien kokemukseen, koska sulkeistamisella ni-

menomaan pyritään tutkittavien välittömien kokemusten tavoittamiseen heidän 

luonnollisen asenteen mukaisella tavalla. Sulkeistaminen liitetään usein tutkijan 

perehtymiseen tutkittavaan tutkimusaineistoon tutkimuksen jälkeen. Tässä ku-

vataidekasvatuksen tapaustutkimuksessa tein sulkeistamisen ennen varsinai-

sen aineston analyysin suorittamista. Tutkija voi konkreettisesti vahvistaa sul-

keistamista kirjaamalla ylös reflektion avulla hahmottuneet etukäteisoletuksensa 

tutkittavasta ilmiöstä. (Perttula 1995, 70). 

 

Husserl näki sulkeistamisen tutkittavan ilmiön noemana eli mielenä. Noema on 

se, millaiseksi tai miksi jokin havaitaan ilman luonnollisen asenteen sisältämiä 

ennakkokäsityksiä. Fenomenologinen reduktion menetelmä on Perttulan mu-

kaan prosessi, jossa ja jonka avulla epäolennaisuudet pyritään siirtämään syr-

jään ja keskittämään huomio fenomenologisen analyysin kannalta olennaisiin 

asioihin. Tällä hän tarkoittaa ihmisen tietoista pyrkimystä irtautua luonnollisesta 

asenteestaan tutkittavaa ilmiötä kohtaan ja kohtaamaan tutkittavat asiat aina 

kuten ensimmäistä kertaa tavattaessa. (Perttula 1995, 10). Molemmissa muse-

oissa dokumentoin tapahtumia valokuvaamalla. Samaistuin kuvaamaan taide-

teoksia kuten oppilaat. Liikuin museolla kuten yksi teknologiseen interventioon 

osallistujista. Tavoitteeni oli valokuvata ne hetket ja tunnelmat, jotka olivat läsnä 

tilanteissa, kun oppilaat käyttivät laitteita, keskustelivat ja toimivat museotilassa 

(ks. liite 5). Otetut digikuvat toimivat visuaalisina muistiinpanoina ja apuna itse-

reflektiossa. Kuvat tukivat myös videoaineiston käsittelyä. Sulkeistaminen voi-

daan nähdä myös ennakkokuvan luomisena kaikesta museotilassa tapahtuvas-

ta tulevasta toiminnasta. Korundin valokuvien tukemana tein kirjallisen ja visu-

aalisen toimintasuunnitelman, miten tutkimus etenisi Turun taidemuseolla.  
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Tutkittavaa aineisto kerättiin useilla eri tavoilla. Kuvasin kolmella eri videokame-

ralla museovierailusta teräväpiirto-HD-digitaalivideokuvaa. Kamerat oli sijoitettu 

näyttelytilan keskeisille paikoille tallentamaan oppilaiden vierailua. Dokumentoin 

lisäksi museotapahtumia digikameralla. Museovierailun aikana tallentui 204 kpl 

oppilaiden ottamaa ja muokkaamaa valokuvaa, joita ei käytetty tutkimuksen ai-

neistona. Videokuvan lisäksi oppilaat vastasivat puoliavoimeen lomakekyselyyn 

viikko vierailun jälkeen (22.5.2013). Lomakekysely toimi samalla vierailun oppi-

lasreflektiona, jolloin oppilaat palauttivat mieleen, mitä olivat museolla tehneet. 

Tutkimuksessa triangulaatioaineiston muodostivat kirjallinen lomakekysely oppi-

laille, kolmen videokameran videot, omat visuaaliset muistiinpanot digikameralla 

ja videoista tehdyt erityiset havainnot. Erityiset havainnot videoista olivat sellai-

sia, jotka poikkesivat, kiinnittivät erityisesti huomioni tai tukivat aineistoa muu-

ten. Esimerkkinä Turun taidemuseossa näyttelytilassa sijainneet penkit ja niiden 

käyttö vierailun aikana. Tutkimuksen liitteinä esittelen tarkasti käytetyt laitteet ja 

niiden ominaisuudet, koska koen, että teknologian tuntemus ja taustojen ym-

märtäminen on tärkeä osa teknologian käyttöä ja omaa teknologiasuhdetta. 

  

Toimintatutkimuksen triangulaatiossa voidaan syventää empiiristä ja käsitteellis-

tä ymmärrystä tapauksen eri puolista: mitkä tahansa löydökset tai johtopäätök-

set täydentävät toisiaan, jos niille löytyy useampia todisteita, todistajia ja mene-

telmiä. Menetelmien välisen triangulaation ideana on vahvistaa yhden mene-

telmän heikkouksia toisella menetelmällä (Laine ym. 2007, 24). Tässä tutkimuk-

sessa aineistotriangulaatio toteutettiin niin, että aineistonkeruu museolla toteu-

tettiin monipuolisesti, tarkasti ja mahdollisimman kattavasti. Aineistonkeruu oli 

suunniteltu huolellisesti ennalta ja tarvittavat kouluavustajat oli varattu ajoissa. 

Litterointivaiheessa kerättyä videomateriaalia ja ottamiani valokuvia verrattiin 

tarvittaessa toisiinsa.    
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5.2 Käytetty teknologia  
 

Esiymmärrystä ja varsinaista päätutkimusta tukeva ja havainnollistava esitutki-

mus tehtiin Rovaniemellä Lapinläänin keskustaidemuseo Korundissa. Yhteis-

työtahona oli eräs Rovaniemen yläkoulu ja koulun päätoiminen kuvataideopet-

taja. Esitutkimuksessa Rovaniemen lääninkeskustaidemuseo Korundissa teh-

dyssä vierailussa oppilaat, kolme tyttöä ja kolme poikaa, käyttivät ensimmäisen 

sukupolven Apple iPadejä (ks. liite 2).  

 

 

5.3 Taidemuseovierailun suunnittelu  
 

Tapaustutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeä vaihe on oppilaiden toiminta 

taidemuseolla. Tutkimuksen onnistumisen kannalta keskeistä on tehtävänannon 

ymmärtäminen ja se, miten tehtävä on toteutettavissa annetussa kontekstissa 

museotilassa. Oppilailta odotetaan lisäksi, että he tuottavat jotain uutta ja ainut-

kertaista annetun tehtävän kautta. 

 

Skinnari (2011, 298-300) kertoo, että opetussuunnitelmien alaisessa opiskelus-

sa usein ei odoteta mitään uutta opiskelijoiden oppimisen osalta. Opiskelumaa-

ilma näyttäytyy valmiina ja huomio kiinnittyy vain annetun tehtävän suorittami-

seen ja numeron tai lausunnon saamiseen. Tämä johtaa oman ajattelun epäto-

dellistumiseen ja tunne-elämän empaattisuuden vähenemiseen. Skinnari ehdot-

taa ratkaisuksi opettajan ymmärrystä ja pedagogista rakkautta. Tätä rakkautta 

hän kuvaa tarkkaavaisuuden lisäämiseksi ihmisen ymmärtämisessä ja kasva-

maan saattamisessa. 

 

Lähtökohtana oppilaiden toiminnalle taidemuseossa oli mahdollisimman luon-

nollisen, aktiivisen ja pedagogisesti perusteltavissa olevan museovierailun to-

teuttaminen (ks. tehtävänanto 5.7). Tutkin oppilaiden aktiivisuutta otettujen ku-

vien lukumäärällä, affektiivisten tapahtumien esiintymisellä sekä kognitiivisten 

havaintojen perusteella. Aktiivisen teknologia-avusteisen vierailun tavoitteena 
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oli tukea kuvataiteen oppituntien sisältöjä, kuten tutustumista nykytaiteeseen, 

esitellä oppilaille paikallista kulttuuritarjontaa ja harjoitella valokuvausta mobiili-

laitteen digitaalikameralla. Esioletuksena oli myös, että oppilailla on joitakin ko-

kemuksia peruskoulun aikana tehdyistä taidemuseo- tai näyttelyvierailuista. 

 

Hackerin (1987, 124-130) ajatukset kokonaisesta työstä sopivat sovellettuna 

kuvataiteelliseen opetukseen museossa. Kuvataiteelliset tavoitteet ja sisällöt tu-

kevat toimintaa museolla. Oppilaille annetulla tehtävällä pitää olla tarpeeksi toi-

mintavaatimuksia, mikä tarkoittaa, että museolta pitää löytyä oppilaille tarpeeksi 

taideteoksia, joita he voivat tutkia, tallentaa ja muokata annetuilla laitteilla.  Ku-

vallinen tehtävä mahdollisti, oppilaan niin halutessa, yhteistyön ja kommunikaa-

tion toisten oppilaiden kanssa. Tehtävän pystyi tekemään myös itsenäisesti, jol-

loin oppilas itse päätti, miten hän teoksia tulkitsi. Oppilaan tuli itse osata laittaa 

laite toimintakuntoon, avata käytettävä ohjelma ja sallittava ohjelman käyttää 

laitteen kuvagalleriaa tallennuspaikkana. Oppilaan tuli lisäksi pystyä navigoi-

maan lyhyen opastuksen jälkeen ohjelman valikoissa ja osata editoida otettuja 

digikuvia ohjelman parametreja muuttamalla. Olennainen osuus tehtävässä ja 

toiminnan suunnittelussa oli uusien oppimistapojen kokeilu ja testaaminen tek-

nologisten laitteiden avulla. Oppilailla, eikä myöskään minulla opettajana, ole ol-

lut ennen mahdollisuutta kokeilla, miten laitteiden tuoma interventio ja teknolo-

gia-avusteisuus vaikuttaa oppilaiden oppimiseen. 

 

 

5.4 Siirtovaikutus ja transfer  
 

Vartiainen kertoo (1993, 103), että annetuissa tehtävissä on mahdollisuus epä-

varmuuden ilmentymiseen tehtävän suorittamisessa. Tällaiset semialgoritmiset 

säännöt sopivat museovierailun tehtävänantoon, koska niissä määritellään tila 

ja alue (museo- ja näyttelytila), jossa liikutaan mutta ei varsinaisesti määrätä, 

miten tehtävä tulisi suorittaa (millaisia kuvia tulisi tarkkaan tuottaa). Vartiainen 

toteaa, että itse määritellyillä semialgoritmisilla tehtävillä on parempi siirtovaiku-

tus kuin täysin algoritmisilla (kaavio 3). 
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Annettava tehtävä oli suunniteltu myös niin, että oppilas koki mahdollisimman 

suuren positiivisen transferin eli siirtovaikutuksen toiminnassaan museolla. 

Transferin suuntaan ja määrään vaikutettiin niin, että annettu tehtävä oli suunni-

teltu melko helpoksi ja onnistuvaksi kaikentyyppisiltä oppilailta. Oletuksena oli, 

että oppilas onnistuu ottamaan tavallisen digikuvan taideteoksesta, jolloin posi-

tiivista transferia tapahtuu kuvan tallentamistilanteessa laitteelle. Oppilas kokee, 

että hän osasi ottaa kuvan. Positiivinen transfer tapahtuu myös, kun oppilas li-

sää ohjelman avulla ottamaansa kuvaan visuaalisia muutoksia ja efektejä. Op-

pilas oppii käyttämään laitetta ja ohjelmaa paremmin jokaisen kuvan jälkeen. 

Tämä kehittelemäni oppilaan toimintareflektiosykli omakohtaisen kuvanottami-

sen, tallentamisen ja editoinnin välillä lisäävät positiivistä siirtovaikutusta ja sa-

malla oppimiselle tärkeää mielekkyyttä ja tärkeyttä. Vartianen ym. (1993, 68) 

mainitsevat, että siirtovaikutus eli transfer on sitä positiivisempi mitä enemmän 

sekä aiempi lähtötilanne (oletus onnistuneesta kuvanottamisesta), että suoritet-

tava tehtävä (taideteoksen kuvaaminen) vastaavat uutta tilannetta (tallennettu 

ja editoitu kuva) ja tehtävää (useiden teosten tallentaminen).  

Kaavio	  3.	  Oppilaan	  toimintareflektiosykli.	  Ranti,	  2014. 
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5.5 Tutkimusaineiston ja ymmärryksen hahmottaminen  
 

Kartoitin tulevaan tapaustutkimukseen vaikuttavia taustatietoja puhelinhaastat-

telulla Porin taidemuseon museopedagogin kanssa. Taustatietojen kartoituksel-

la oli tavoitteena selvittää ja lisätä omaa ymmärrystä, mitä pitäisi huomioida tai-

demuseoilla tehtävissä tutkimuksissa.  Museopedagogi kertoi Porin pedagogis-

ta ratkaisuista liittyen museokasvatukseen ja -opastukseen. Porissa on panos-

tettu median ja museoinformaation laadukkaaseen esittämiseen. Museon inter-

netsivut ovat monipuoliset ja antavat hyvät edellytykset tuleville kävijöille mu-

seokokemukseen ja taiteen vastaanottamiseen. Museopedagogiikka on sijoitet-

tu internettiin erilliseen MG-sivustoon (Porin taidemuseo, 2007), joka on tarkoi-

tettu etenkin opiskelijoiden vuorovaikutteiseksi taidesivustoksi. Museolehtori 

kertoi, että vuorovaikutuksellisuus, pysyminen ajan hengessä ja monipuolisuus 

ovat tärkeitä nykyaikaisen museon toiminnassa. Tärkeitä havaintoja oman tut-

kimukseni kannalta oli Porin museotoiminnasta se, että he huomioivat vuoro-

vaikutuksen ja median läsnäolon museokävijöiden palvelemisessa. Tämä tieto 

tuki ajatustani vierailun yhdistämisestä jatkumaan myös museovierailun ulko-

puolelle sosiaaliseen mediaan. 

 

 

5.6 Esitutkimus Rovaniemen Korundissa 
 

Korundin museotilan käytöstä tutkimukseen oli sovittu hyvissä ajoin museoleh-

torin Kaija Kähkösen kanssa. Korundin museovierailu oli mukana kuusi oppilas-

ta, kolme tyttöä ja kolme poikaa. Heidät oli valittu satunnaisotannalla eräästä 

Rovaniemen yläkoulun seitsemännen luokan kuvataiteen opetusryhmästä.  Ar-

votuille oppilaille ilmoitettiin henkilökohtaisesti valinnasta ja heidän mukanaan 

lähetettiin kotiin lupa- ja tiedotelappu. Tämä tapahtui viikkoa ennen taidemu-

seovierailua. 

 

Museovierailupäivänä oppilaat odottivat koulutiloissa sovitussa paikassa, josta 

hain oppilaat yhteiskuljetuksella museolle. Korundin pääaulassa oppilaille selvi-
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tettiin tarkemmin, mistä on kysymys ja miksi vain he pääsivät mukaan tutustu-

maan teknologia-avusteiseen taidenäyttelyyn. Oppilaille jaettiin iPad2-laitteet, 

jotka oli saatu lainaksi samaisesta yläkoulusta. Olin jo edellisenä viikkona käy-

nyt tutustumassa koulun henkilökuntaan, rehtoriin ja koululla käytössä oleviin 

iPad2-laitteisiin. Tärkeää oli esitutkimuksen onnistumisen kannalta tarkistaa, 

millaisia ohjelmia laitteisiin oli asennettu koulun tekniikkavastaavan toimesta. 

Teknologialaitteiden ominaisuuksien ymmärrys, tarkastus ja havainnointi oli 

olennaista esitutkimusta ja varsinaista tutkimusta suunniteltaessa. Laitteiden pi-

tää toimia, kuten käyttäjä haluaa. Opetteluun ja harjoitteluun ei ole aikaa varsi-

naisen aineistonkeruun aikana. 

 

Olin suunnitellut Korundissa käytettäväksi ohjelmaksi Snapseed-ohjelmaa, joka 

on lähes vastaava Turussa käytettävän MagicHour-ohjelman (ks. 5.8.1) kanssa. 

Snapseedin toimintatapa ja käyttöliittymä on tosin hieman vaikeampi omaksua 

useiden lineaaristen valikoiden takia. Käyttäjän ottamiin kuviin valittu ohjelma ei 

kuitenkaan olennaisesti vaikuta. Aluksi oppilaille esiteltiin ohjelma, laite ja ku-

vanottaminen, jota harjoiteltiin kerran. Ainoastaan kerran esiintyi ongelma, kun 

ohjelmaa ei löytynyt laitteen valikosta, koska iPad2:een oli ladattu useita kym-

meniä koulun eri aineisiin sopivia ohjelmia. Myös eräässä iPadissa ohjelma oli 

piilotettu kansioon, josta se piti useamman vaiheen kautta etsiä. Laitteiden akut 

oli ladattu jo edellisenä päivänä täyteen. 

 

Esittelin oppilaille Korundissa käytettävissä olevan näyttelytilan ennen 20 mi-

nuuttia kestävän oppitunnin alkamista. Palasimme takaisin näyttelytilan ensim-

mäiseen huoneeseen, minkä jälkeen oppilaat saivat omatoimisesti lähteä tutus-

tumaan näyttelyyn. Dokumentoin valokuvaamalla, miten oppilaat toimivat ja 

käyttivät laitetta museolla tarkoituksena tukea esiymmärrykseni muodostumista. 

Tärkeä huomio oli oppilaiden eteneminen yhdessä, vuorovaikutteisesti näyttelyä 

läpi. Pojat liikkuivat nopeammin tilat läpi kuin tytöt, jotka saattoivat pysähtyä pit-

käksikin ajaksi tutkimaan, mitä olivat tehneet. Puolet oppilaista toimivat täysin 

itsenäisesti ilman aktiivista tukeutumista toisiin oppilaisiin. He luottivat omiin ky-

kyihinsä toimia laitteen kanssa, eivätkä tukeutuneet toisiin oppilaisiin laitteiden 
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käytössä vaikkakin olivat toisten oppilaiden lähellä. Tärkeä huomio oli myös op-

pilaiden ennakkoluuloton suhtautuminen teknologisten laitteiden yhdistämiseen 

taidekokemukseen. Sattumalta Korundin näyttelytilat olivat vain oppilaiden käy-

tössä, muita vierailijoita ei ollut. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten muut 

näyttelyvierailijat suhtautuvat iPadeillä liikkuviin oppilaisiin.  

 

Kahdenkymmenen minuutin kuluttua kokoonnuimme näyttelytilan aulaan ja op-

pilailla oli viisi minuuttia aikaa vielä käsitellä ja tutkia ottamiaan kuvia. Päätimme 

vierailun lyhyeen keskusteluun kokemuksista. Esiin nousi vierailukokemus posi-

tiivisena ja mieluisana tapahtumana. Oppilaat kertoivat, että useat muut oppi-

lastoveritkin olisivat halunneet mukaan museolle. Kokoonnuimme museon au-

laan ja iPad-laitteet kerättiin takaisin haltuuni ja suuntasimme takaisin yläkoulul-

le. Kerätty aineisto tuki ja auttoi suunnittelemaan varsinaisen aineistonkeruun 

toteuttamista Turun taidemuseolla paikallisen seitsemännen luokan kuvataiteen 

opiskelijoiden kanssa.  
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5.7 Turun museovierailun tuntisuunnitelma 
 

 
Kaavio 4. Museovierailun tuntisuunnitelma. Ranti, 2014. 

 

Opettajalähtöinen näkökulmani näyttäytyy tehtävänannon suunnittelussa. Anne-

tulla tehtävällä pitää olla yhteyttä oppilaan kokemukselliseen opiskeluun ja taito-

jen mittaamiseen. Ensimmäinen vaihe Turun museovierailun tuntisuunnitelmas-

sa oli orientaatioperustan muodostaminen ja oppilaiden johdattaminen verbaali-

sesti taidemuseovierailun tuleviin tapahtumiin. Tavoite oli luoda oppilaille mieli-

kuva tulevasta tapahtumasta museolla. Tavoite oli perustella oppilaille, mitä ja 

miksi museolla tulee tapahtumaan. Tämän jälkeen tutustuimme tehtävän teke-
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miseen, laitteeseen ja ohjelmaan. Jokainen oppilas tai oppilaspari sai ottaa va-

lokuvia ja editoida niitä valitulla ohjelmalla. Myös kuvien tallentamista laitteen 

muistiin harjoiteltiin. (kaavio 4) 

 

Koulussa tapahtuvaan harjoittelutilanteeseen sisältyi vuorovaikutusta ja ohjaus-

ta opettajan ja oppilaan välillä. Oppilaat myös neuvoivat toisiaan laitteiden käy-

tössä. Laitteiden oppiminen tapahtui pääasiassa itse kokeilemalla. Oppilaille 

annettu kuvataiteellinen tehtävä käytiin läpi jo koululla.  

 

 

Valmistelemani kuvataiteen tehtävä oli seuraava:  

 

”Ottakaa vähintään kolme kuvaa käytössä olevilla iPod-laitteilla. Voitte 
liikkua vapaasti esitellyssä näyttelytilassa. Aikaa kuvaamiseen on 15 mi-
nuuttia. Sen jälkeen teillä on vielä 5 minuuttia aikaa, jona voitte editoida 
ottamianne kuvia. Muuten voitte toimia ja liikkua museotilassa miten halu-
atte.” 
 

Museolla vierailutila rajataan koskemaan vain kyseistä näyttelyä ja sen neljää 

huonetta. Vierailu Turun taidemuseossa tapahtuu tasan viikko laitteisiin tutus-

tumisen jälkeen. Oppilaille annetaan 15 min aikaa taideteosten tutkimiseen ja 

kuvaamiseen. Valokuvia sai editoida MagicHour–ohjelmalla heti kuvanottami-

sen jälkeen. Tutkimuksen eteneminen videoidaan kolmella digitaalivideokame-

ralla ja yhdellä still-kameralla. Toimin itse museolla passiivisesti vain observoi-

den tapahtumia. Jos ilmenee ongelmia laitteiden tai ohjaamisen kanssa, on 

aloitteen tultava oppilaalta. Oppilaille varataan 5 minuuttia vierailun jälkeen vielä 

editoida otettuja kuvia, jos tarve vaati. Viikko vierailun jälkeen oppilaille pidetään 

tutkimukseen liittyvä lomakekysely. 
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5.8 Tutkimus Turun taidemuseossa  
 

Korundin monipuoliset havainnot ja visuaaliset muistiinpanot olivat lähtökohtana 

Turun taidemuseon vierailua suunniteltaessa. Korundissa olin havainnut esi-

ymmärrystä tukevia tietoja oppilaiden liikkumisesta, teoksilla vietetystä ajasta, 

laitteen käsittelystä, sosio- ja kokemuskonstruktionistisesta toiminnasta. Mie-

leeni jäi myös oppilaiden positiivinen asenne vierailua ja laiteita kohtaan. Yhdis-

tin Korundista saadut tiedot ja kokemukset laajempaan kontekstiin koskemaan 

suurempaa tutkittavaa ryhmää. Korundin esitutkimuksen perusteella päätin ly-

hentää Turussa järjestettävää vierailua 5 minuutilla. 

 

Turussa tutkimusajankohta määräytyi Apple iPodtouch–laitteiden saatavuuden 

perusteella. Tietokone opetuksessa keskus (TOP-keskus) omistaa 18 kpl 

iPodTouch-laitteita, joita kaupungin opetushenkilökunta voi käyttää opetukses-

saan. Lainasin laitteet kuvataiteen ja koulumme käyttöön kahdeksi viikoksi tou-

kokuussa 2013. TOP-keskus on Turun kaupungin sivistystoimen yksikkö, jonka 

päätehtäviä ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja ope-

tushenkilöstön täydennyskoulutus. TOP-keskuksen iPodTouch-laitteet ovat tar-

koitettu opetustoimen kaikkien aineiden ja opettajien yleiseen käyttöön, joten 

laitteissa oli samat käytettävät ohjelmat.  

 

Turun taidemuseossa taideteosten kuvaukseen käytettävän iPod-laitteen toi-

minta käytiin ensin läpi oppilaiden kanssa. Laitteiden akut oli ladattu täyteen ja 

varmistettu, että tarvittava ohjelma on asennettu laitteeseen. Museossa tutus-

tuimme aluksi näyttelytiloihin, joissa oppilaat liikkuivat vapaasti. 

 

Mukana laitepaketissa tuli myös latausyksikkö. Suurimmalta osaltaan laitteisiin 

ladatut ohjelmat ovat ilmaisohjelmia tai ns. lite-versioita, joiden käyttö ei vaadi 

kirjautumista palveluun. Ongelmia iPod-laitteiden kanssa syntyy, jos laitteeseen 

halutaan asentaa tietty maksullinen ohjelma. Maksullisen asennuksen voi tehdä 

keskitetysti, jolloin kaikkiin laitteisiin asentuu sama ohjelma. Aineistonkeruutilan-

teessa valitsin toisen ohjelman oppilaiden käyttöön Rovaniemellä käytetyn 
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Snapseedin sijaan. Tein tämän siksi, koska Snapseed-ohjelmaa ei ollut asen-

nettu laitteeseen ja MagicHour-ohjelma on editoitujen kuvien lopputuloksen 

kannalta lähes yhtenevä. Taidemuseo- ja kouluympäristössä palveluntarjoaja 

vastaa yleensä ohjelmien asentamisesta ja toiminnasta. Euroopan taidemuse-

oissa vieraillessani mm. Amsterdam City museossa (heinäkuu 2012)  oli käy-

tössä iPodTouch-laitteet.  

 

 

5.8.1 Taidemuseossa käytetyn ohjelman esittely 
 

           
Kuva 1. MagicHour-ohjelman päävalikko ja kuvan editointi. Ranti, 2014. 

 

Valitsin taideteosten kuvaamiseen MagicHour-ohjelman (kuva 1), joka on AppS-

toresta ladattava ilmaisohjelma. MagicHour-ohjelma on käyttöliittymältään help-

po omaksua, koska ohjelma käynnistyessään voi heti valita, haluaako editoida 

jo otettua kuvaa albumista vai ottaa uuden kuvan. Lisää erilaisia kuvaefektejä 

voi ladata ohjelman virtuaalikaupasta. Otetut kuvat tallentuvat laitteen kuvakan-

sioon, josta niitä voi katsella tai lähettää edelleen tekstiviestinä, sähköpostin liit-

teenä, Twitter-viestinä, Tumblr-kuvana,  julkaista Facebook-kuvana tai Flickris-

sä. Kuvat voi halutessaan siirtää Dropboxin kautta pilvipalveluun tai ne voi siir-

tää langattomasti tai kaapelilla tietokoneelle, jossa niitä voidaan edelleen editoi-



	   49	  

da kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvaformaatti on yleisesti tunnistettu ja pakattu 

jpg2. 

 

Oppilaat olivat jo tutustuneet iPodTouch-laitteisiin jo ennalta paikallisen koulun 

kuvataideluokassa, jossa laitteen perustoiminnat käytiin läpi. Oppilaat saivat jo-

kainen ottaa muutamia harjoituskuvia ja editoida niitä valitulla ohjelmalla. Kuva 

myös tallennettiin laitteen muistiin. Laitteita oli tarjolla vain 18 kpl, joten kolme 

oppilasta joutui valitsemaan itselleen parin, jonka kanssa oppilas joutui vaihta-

maan laitetta oppitunnin puolessa välissä. Kolmeen laitteeseen tallentui siis yh-

teensä kuuden oppilaat kuvaamat kuvat. 

 

 

5.8.2 Teknologia-avusteisen vierailun eteneminen 
 

Mukanani aineistonkeruussa museolla oli kaksi koulunkäynninohjaajaa. Heidän 

vastuualueinaan oli museon aulassa oppilaslistojen tarkistaminen ja oppilaiden 

ohjaaminen sisälle taidemuseoon. Koulunkäynninohjaaja avusti myös minua vi-

deokameroiden sijoittelussa museotilaan. Ennen tutkimuksen alkua kävimme 

lyhyesti läpi yleiset museokäyttäytymissäännöt. Erillistä museon tarjoamaa 

opasta ei ollut lainkaan. Samoin kuin Korundissa, Turussa oppilaille esiteltiin 

ensiksi tilat, jossa he voivat liikkua laitteiden kanssa. Lisäksi heille kerrottiin, mi-

ten kauan he voivat iPod-laitteilla kuvata tilassa. Oppilaille kerrottiin myös, että 

heillä on tapahtuman jälkeen viisi minuuttia aikaa jatkaa kuvien editointia muse-

on aulassa.  

 

Tarkempia ohjeita tutkimustilassa liikkumisesta tai keskinäisestä juttelusta ei 

annettu. Liikuin näyttelytilassa passiivisesti ottamatta kontaktia oppilaisiin, jotta 

en vaikuttaisi mitenkään oppilaiden luonnolliseen tapaan toimia laitteiden kans-

sa. Kerran eräs oppilas lähestyi minua, koska hänen laitteessaan oli ilmennyt 

vika. Oppilaita ei vierailun aikana ohjeistettu laitteiden käytössä. Oppilaat saivat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  JointPhotographicExpert	  Groupin	  kehittelemä,	  pakkaava	  kuvatiedostomuoto.	  
Tiedostopääte	  on	  	  .jpg.	  Kuva	  pakataan	  noin	  suhteella	  10:1.	  
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ottaa kuvia parhaaksi näkemillään tavoilla ja niin monta kuin halusivat. Kaikki 

kuvat tuli tallentaa laitteen muistiin ja kuvakansioon. Vierailun jälkeen laitteet 

kerättiin takaisin.  

 

 

5.8.3 Kyselylomaketutkimus 
 

Suoritin puolistrukturoidun kyselylomaketutkimuksen viikko vierailun jälkeen 

samoille oppilaille (liite 4). Kirjallisella kyselyllä kartoitin oppilaiden ottamien ku-

vien lukumäärää. Tämä kysymys oli suunniteltu ns. lämmittelykysymykseksi, 

koska jo menneeltä viikolta saadut laitteet paljastivat, montako kuvaa he olivat 

ottaneet. Kysymyksen tarkoitus oli palauttaa mieleen, mitä edellisellä viikolla oli 

tapahtunut Turun taidemuseossa. Oppilailta kysyttiin myös, miten he olivat mu-

seolla toimineet iPod-laitteiden kanssa. Tässä kysymyksessä oppilaat saivat 

vastata vapaasti kirjoittaen, miten he kokivat museovierailun. Kolmas kysymys 

oli kyllä/ei –kysymys, jossa oppilaat valitsivat, oliko museovierailu mielenkiintoi-

sempi, kun iPod-laitteet olivat mukana näyttelytilassa vai ei. Tämän kysymyk-

sen tarkoitus oli asettaa oppilas päättämään selkeästi oma mielipiteensä laittei-

den käytöstä museotilassa. Viimeisessä kysymyksessä oppilailta tiedusteltiin 

miten tai mihin he voisivat käyttää ottamiaan kuvia. Tavoitteena oli selvittää mil-

laisia ajatuksia oppilailla saattaisi olla kuvien jatkokäyttämisestä. Vastausten pi-

tuus oli oppilaiden itsensä päätettävissä. Kyselyn vastaamiseen oli varattu noin 

25 minuuttia, joka riitti hyvin lyhyen lomakkeen täyttämiseen.  

 

 

5.9 Videon simultaanianalyysi   
 

Turun taidemuseolla tapahtuva oppilaiden museovierailu videoitiin kolmella HD-

digitaalivideokameralla, joista yksi oli seinään kiinnitettävä pienikokoinen GoP-

ro2-laajakulmavideokamera. Tutkimusaineiston tallentamisformaatissa käytettiin 

teräväpiirtodigitaalivideokuvaa, jotta videon laatu olisi mahdollisimman hyvä. 

Videokamerat sijoitettiin kattamaan mahdollisimman laaja näyttelytila, ja kame-



roiden rajaama kuvausalue kattoi noin 80 % käytetystä museotilasta. Kaksi digi-

taalivideokameraa oli sijoitettu suuren näyttelytilan kulmiin ja yksi pienemmän 

näyttelytilan seinustalle. Suureen näyttelytilaan asennettu videokamera oli GoP-

ro2-laajakuvakamera, joka oli kiinnitetty imukupeilla museon seinään. Tämä 

kamera kuvaa HD-tasoista videokuvaa 135 asteen kuvauskulmalla, jolloin vi-

deokuvaan mahtuu laajempi näyttelyalue. Kaikissa videokameroissa oli SD-

muistikortit3, jolle videot tallentuivat. Digitaalivideokamerat olivat erimerkkisiä, 

jolloin ne tallensivat videomateriaalia eri videoformaatilla. Tästä johtuen tallen-

netut videot piti koodata samaan videoformaattiin ennen jatkokäsittelyä. Kol-

mesta videoista koostin simultaanivideon, jonka avulla sain yhden katsottavan 

videon. Yhdestä videosta tutkittavien oppilaiden toimintaa oli helpompi tutkia. 

Kutsun menetelmää videon simultaanianalyysiksi (kuva 2). 

 

 

 
Kuva 2. Videon simultaanianalyysi. Ranti, 2014. 
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Yhteensä videomateriaalia tallentui noin 1 tunti 35 minuuttia. Kolmesta videoai-

neistosta koostettiin litteroinnin helpottamiseksi yksi helpommin analysoitava vi-

deo. Pakkasin nämä yhdistetyt videot teräväpiirto mpeg-4-videomuotoon, jolloin 

tiedostokoko oli helpommin käsiteltävä 771 Mt. Videossa ovat kaikki kolmella 

kameralla kuvattua videokuvaa simultaanisti eli samanaikaisesti katsottavissa. 

Simultaani tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että katsoja voi samaan aikaan 

tarkastella useita kuvattuja videoita ja niissä tapahtuvia tilanteita.  

 

Videot muodostavat tutkimuksen videoaineistosta pienoismaailman (kuva 2), 

jossa ihmiset liikkuvat reaaliaikaisesti eri tiloissa. Analyysi-termi on määriteltä-

vissä niin, että katsojan on mahdollisimman helppo muodostaa mielikuva ha-

vainnoitavasta tilasta ja tapahtumista. Videot on sijoiteltu kuva-alalle niin, että 

ne muodostavat loogisen kokonaiskuvan tilanteesta. Videon simultaanianalyysi 

sopii havaintoihin, joissa ihmiset toimivat melko passiivisesti ja samanaikaisia 

nopeita ilmiöitä ei välttämättä esiinny useita. 

  

Videokameroiden kattamaa aluetta voi lisätä haluttaessa vaikka neljään kuva-

ruutuun. HD- tai uHD-videoprojektorin4 avulla on mahdollista esittää useampia 

videokuvia samanaikaisesti, jolloin projektorin suuri kuva-ala ei pienennä ruutu-

kokoa. Kutsun tätä kehittelemääni videoaineiston analyysitapaa videon simul-

taanianalyysiksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että jos tutkittava oppilas liikkuu 

taidenäyttelyn päätilasta toiseen näyttelyhuoneeseen, hän myös liikkuu videolla 

toisesta videokuvasta toiseen. Tutkimuksen litteroinnin kannalta on helpompaa 

analysoida tilaa ja tapahtumia, jotka ovat yhtenäisiä.  

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ultra	  High	  Definition,	  7680	  x	  4320	  pikseliä.	  Tätä	  kutsutaan	  myös	  4k-‐tekniikaksi.	  
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5.9.1 Esimerkkitapaus videon simultaanianalyysistä 
 

	  
Kuva	  3.	  Esimerkki	  normaalin	  videon	  analyysistä.	  Ranti,	  2014. 

 

 

Museotilassa tapahtuva liikkuminen saattaa jatkua toiseen huoneeseen tai ti-

laan. Tällöin tapahtumien kokonaisvaltainen ymmärrys ja havainnointi saattaa 

katketa, jos videoita tarkastellaan yksittäisinä videoina (kuva 3). Näin tapahtui 

tässä tutkimuksessa, kun joukko oppilaita lähti liikkeelle erään oppilaan (sininen 

paita) haettua heidät (kohta 1) katsomaan taideteosta toiseen huoneeseen. Yk-

sittäin videoilta katsottuna tapahtuma olisi jäänyt vain oppilasjoukon lähtemi-

seksi pois tilasta (kohta 2) ja toisessa erillisessä videossa tapahtuma olisi tulkit-

tu oppilasjoukon saapumiseksi (kohta 3) katsomaan teosta. Kokonaiskuva (koh-

ta 4) tilanteen kehittymisestä olisi jäänyt helposti havaitsematta.  
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Kuva 4. Videon simultaanianalyysissa esiintyvä tapahtumien kokonaisvaltainen kehittyminen. 

 

Rinnakkaisten kuvien avulla voitiin todeta kokonaisvaltainen tapahtumien kehit-

tyminen eikä tilanteet olleet irrallisia toisistaan. Yksittäinen oppilas (sininen pai-

ta) havaittiin aktiiviseksi ja toimivaksi yksilöksi, joka halusi näyttää toisessa 

huoneessa havaitsemiaan asioita muille oppilaille.  Oppilaan piti liikkua alkupe-

räisestä paikasta toiseen tilaan ja hakea mukaan muut oppilaat kauempaa. Yllä 

(kuva 4) on havainnoitu tilanteen kehittymistä oranssin viivan avulla. Oppilaat 

siirtyvät videosta toiseen (ruudut B-A-C) ja samalla fyysisestä paikasta toiseen.   

 

Oppilaalla oli jotain kiinnostavaa näytettävää toisesta näyttelyhuoneesta. Oppi-

lailta kesti saapua tutkimaan taideteosta 30 sekuntia. Tilanne kehittyi siis melko 

nopeasti. Videon simultaanianalyysistä voidaan havainnoida myös oppilaiden 

kävelemä matka, josta voidaan päätellä oppilaiden motivaatiota. Tästä voidaan 

päätellä, että oppilaiden pitempi kuljettu matka on verrannollinen suurempaan 

motivaatioon suorituksessa (ks. Krakovsky 2007).  

 

Videoaineiston analyysin kokonaisprosessi myös nopeutuu, koska samaan ai-

kaan voidaan havainnoida useampaa videolähdemateriaalia. Videon simul-

taanianalyysi helpottaa videotutkimusaineistoja, joissa ilmiöiden jatkuvuus ja 

asiayhteys ovat tärkeitä havainnointikohteita. Videosta näkyy myös havaintojen 
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ajallinen sijoittuminen, kuten kuviossa on esitetty. Videon simultaanianalyysin 

negatiivinen puoli on audioraidan sekoittuminen tai puuttuminen kokonaan, jol-

loin puheen analysointi on vaikeaa.  

 

Videoaineistoon voidaan lisätä myös tekstitiedot tutkijan, koulutusohjelman ja 

paikan tiedoista. Erityinen huomio oli se, että digitaalinenkin video näyttäisi ve-

nyvän hieman, kun yhdistetään useamman erimerkkisen videokameran tiedos-

toja toisiinsa. Tämä johtuu siitä, että osa videokameroista kuvaa kuvataajuudel-

la 24 kuvaa sekunnista ja osa PAL-järjestelmän käyttämää kuvataajuutta 25 ku-

vaa sekunnissa. Erosta johtuen PAL-järjestelmän videokuva näkyy 4 % nope-

ampana. Videon nopeutuminen ei vaikuttanut tulkintaan, koska se korjattiin edi-

tointivaiheessa muuttamalla kuvataajuus samaksi ja renderöimällä videoaineis-

to uudelleen. 

 

 

 

6 AINEISTON TARKASTELU 
 

 

Perttula (1995, 94) mainitsee, että tutkimusaineistoista erotetaan merkityksen 

sisältäviä yksiköitä. Ne ovat sisällöllisiä kokonaisuuksia, jotka ilmaisevat tutkit-

tavan ilmiön kannalta relevantin merkityksen. Käyttämäni analyysimenetelmä 

jakautuu kahteen päävaiheeseen ja useampaan tutkittavia ilmiötä kuvaavien 

alasisältöalueiden muodostamiseen. Ensimmäisen päävaiheen tarkoitus on et-

siä yksilökohtaisia merkitysverkostoja aineistosta. Toisen päävaiheen tarkoitus 

on muodostaa tutkittavan ilmiön yleinen merkitysverkosto.  

 

 

6.1 Yksilökohtaisten pääsisältöalueiden teemoittelu ja rakenne 
 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 96-110) toteavat aineistolähtöisestä tutkimuksesta, et-

tä aineiston analyysi pitää tapahtua tiedonantajien ehdoilla ilman tutkijan omia 
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ennakkoluuloja. Tätä voidaan tukea kirjoittamalla auki tutkijan omat ennakkokä-

sitykset ja pyrkiä teoriaohjaavaan analyysiin, jossa on osin teoreettisia kytkentö-

jä aineiston analyysiin. Aineiston ryhmittelystä, jossa samaa tarkoittavat käsit-

teet yhdistellään ala-, ylä- ja pääluokiksi sekä nimetään kyseisen luokan sisäl-

töä kuvaavalla tavalla. Luokitteluyksikkönä voi olla ilmiön ominaisuus tai piirre. 

Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska ilmiöt voivat sijaita useammassa luokassa. 

 

Pyrin aineiston analyysissä luomaan kokonaiskuvan tutkimusaineistosta ja ta-

pahtuneesta. Kävin reflektiota ja dialogia tutkimusaineiston kanssa koko ajan, 

jotta tutkimuksen kokonaiskuva säilyisi yhtenäisenä verkostona. Tutkimuksen 

kokonaiskuvan hahmottumisen ja esiymmärryksen muodostumisen jälkeen ai-

neistosta teemoittelin tutkimuksen perusteella viisi keskeistä yksilökohtaista si-

sältöaluetta. Seuraavassa kappaleessa esittelen viiden yksilökohtaisen sisältö-

alueen rakentumis- ja sisältöperiaatteet. Havainnollistan jokaista sisältöaluetta 

esimerkkien avulla. 

 

 

6.2 Viiden sisältöalueen esittely  
 

Rakennan tutkimusaineistosta teoreettisen kokonaisuuden oppilaiden koke-

muksista ja toiminnasta taidemuseolla. Muodostan yksittäisiä ja yleisiä sisältö-

alueita, joihin sijoitan havaintoja tutkimusaineistosta. Teen havaintoja aineistos-

ta ja muunnan ne yksittäisiksi havainnoksi sisältöalueisiin. Noudatan empiirisen, 

laadullisen ja induktiivisen tutkimuksen periaatteita ja tutkittavat ilmiöt tutkitaan 

yksittäisistä havainnoista. 
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Kaavio 5. Viisi yksilökohtaista sisältöaluetta. Ranti, 2014. 

 

Ensimmäinen vaihe museovierailun aineiston analysoinnissa oli yksilökohtaisen 

sisältöalueiden muodostus. Yksilökohtaisia sisältöalueita, joihin analysoidusta 

videoista tutkitut merkityssuhteet sijoitetaan, on viisi kappaletta: sosiokonstruk-

tiivinen-, kokemuskonstruktiivinen- ja aktiivinen toiminta, laitesidonnainen vuo-

rovaikutus ja käytetty aika (kaavio 5). 
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1) Ensimmäinen aineistossa esiintyvä sisältöalue on sosiokonstruktiivinen toi-

minta. Tämä kategoria käsittää ajatuksen sosiaalisesta konstruktivismistä ja nä-

kee ympäristön todellisuuden rakentuvan ihmisten välisestä arkipäivän vuoro-

vaikutustilanteista (ks. Räsänen 2008, 106). Tässä sisältöalueessa sijaitsevat 

ne merkityssuhteet, jotka sisältävät videoilla havaittua oppilaiden välistä kes-

kustelua ja kommunikointia. Sosiokonstruktiivisen toiminnan sisältöalueeseen 

kuuluu myös pidempiaikainen, välittömässä toisen oppilaan läheisyydessä ole-

va yhdessä olo eli passiivinen toisten kuuntelu ja läsnäolo. Havainnoin, miten 

paljon ja millä tavoin oppilaat toimivat sosiaalisesti yhdessä annetun tehtävän 

suorittamiseksi. Sisältöalueeseen kuuluu myös kahden tai useamman henkilön 

vuorovaikutus, jossa käytetty laite iPod on selkeästi tai ei niin selkeästi yhtenä 

osana keskustelua. Esimerkiksi oppilas näyttää ottamaansa kuvaa toiselle oppi-

laalle. 

 

Kauppilan (2007, 49-51) mukaan sosiaalista vuorovaikutusta pidetään oppimis-

ta edistävänä ja strukturoivana tekijänä, vaikka itse tiedonmuodostus katsotaan 

olevan yksilöllistä. Kauppila määrittää sosiokonstruktiivisen oppimisnäkemyk-

sen tietoteoreettiseksi käsitykseksi tiedosta ja oppimisesta, joka korostaa vuo-

rovaikutusta ja sosiaalisia suhteita. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys pitää 

oppimista laaja-alaisena prosessina, johon kuuluvat mm. itseohjautuvuus, si-

säinen ja ulkoinen reflektio, symboliset interaktiot, yhteistyö, sosialisaatiopro-

sessi, identiteetin kehitys ja arvopäämäärien hahmottaminen. 

 

Kategoriaan kuuluu aineistossa esiintyneet havainnot, viitteet oppilaiden väli-

sestä keskustelusta ja oppilaiden yhdessä ottamista kuvista. Tässä oletetaan, 

että kuvia yhdessä ottaneet oppilaat ovat toimineet tietoisina toisistaan, jonkin 

asteisessa yhteisymmärryksessä. Kategoriaan kuuluvat myös oppilaskohtaiset 

havainnot, jotka liittyvät oppilaiden sosiaalisesti tuottaman tiedon ja omien arvo-

jen käsittelyyn tai jakamiseen toisten oppilaiden kanssa. Kategoriaan kuuluvat 

myös oppilaat, jotka näyttivät ottamiaan kuvia toisille oppilaille hakien vuorovai-

kutustilannetta tai palautetta toiselta oppilaalta. 
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Oppilaiden arvot näyttäytyvät museovierailulla yksilökohtaisilla valinnoilla siitä, 

miten he haluavat toimia museotilassa. Kauppila toteaa arvoista, että ne muok-

kautuvat sosiaalisessa kontekstissa ja välittyvät yksilön sisäistämiksi arvonäkö-

kulmiksi. Ihminen on vapaa omaksumaan arvoja, millä tarkoitetaan, että jokai-

nen ihminen on itse vastuussa omista arvoistaan, vaikka kulttuurinen ja sosiaa-

linen konteksti on niitä muokannut. 

 

Esimerkkinä sosiokonstruktiivinen toiminnan pääsisältöalueesta on videon si-

multaanianalyysissä C-video 6:21 min kohta:  Videossa tyttö- ja poikaoppilas 

poseeraavat ja seisovat rauhallisesti parin metrin päässä taideteoksesta rinta-

masuunta kolmanteen oppilaaseen (havainto: vuorovaikutus ja palautehakui-

suus).  Kolmas oppilas ottaa kuvan iPodilla. Oppilaat kokoontuvat katsomaan, 

millainen kuva syntyi (havainto: palautehakuisuus). Neljäs oppilas saapuu pai-

kalle tutkimaan, mitä on tapahtumassa (havainnot: vuorovaikutus ja arvojen 

muokkaus). Oppilaiden välillä luonnollista spontaania kommunikaatiota. Tehdyt 

havainnot sijoitetaan yksittäisiksi havainnoksi sisältöalueisiin.  

 

 

2) Toinen keskeinen sisältöalue on yksilökohtainen kokemuksellis-

konstruktiivinen toiminta. Sisältöalue on rakennettu Räsäsen (2008, 104-105) 

kokemuksellisen taideoppimisen pääajatuksia soveltaen. Räsänen integroi eri-

laiset taidekasvatusmallien näkemykset taiteellisesta tietämisestä ja taiteen op-

piminen linkitetään yleisiin kasvatustavoitteisiin. Räsänen painottaa taidekoke-

muksen liittämistä oppilaan elämismaailmaan sekä taidemaailman yhteyttä 

elämismaailman rakentamiseen. Hän kuvaa transferin eli oppimisen siirtovaiku-

tuksen tärkeyttä oppimistilanteessa. Siirtovaikutuksella tarkoitetaan oppilaan 

kykyä soveltaa opittua uusissa oppimistilanteissa. Tässä tutkimuksessa transfer 

ilmenee oppilaiden kyvyssä ja taidossa ottaa ja tallentaa valitsemiaan kuvia ks. 

oppilaan toimintareflektiosykli (kaavio 3). Jokainen otettu valokuva muodostuu 

uudenlaiseksi teokseksi laitteen muistikortille. 
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Räsänen (2008, 104) kuvaa opettajan roolia kognitiivisessa oppimismallissa 

oppilaan tiedon lähteille ohjaajana, jolloin oppilas voi hyödyntää aiempia koke-

muksiaan. Räsäsen taideoppimisen teorioissa on ajatuksia klassisista koke-

muksellisista oppimisteorioista, joita myös tähän kategoriaan on sisällytetty.  

 

Kokemuksellis-konstruktiivisen sisältöalueen painopiste on taidemuseolla esiin-

tyvien oppilaiden oman kuvallisen tuottamisen ja kokemisen ilmiöt. Havainnoin 

oppilaiden aktiivisen ongelmanratkaisukyvyn näkymistä. Räsänen (2008, 106) 

toteaa, että uusilla oivalluksilla taideoppimisessa on merkitystä vain, jos niitä 

kokeillaan kuvallisen työskentelyn lisäksi myös käytännön elämässä. 

 
Tähän sisältöalueeseen kuuluu lisäksi kirjallisesta ja videoaineistosta havaitut 

ilmiöt, jotka viittaavat konkreettisiin tai viitteellisiin havaintoihin oppilaiden ko-

kemuksesta taidemuseolla. Analysoitava sisältöalue listaa tutkittavan oppilaan 

tutkimuksessa ilmenevät positiiviset tai negatiiviset kokemukset. Näitä voivat ol-

la naurahdus tai innostuneisuuden ilmeneminen toiminnassa. Tähän kategori-

aan kuuluvat havainnot oppilaiden ilmeisestä tylsistymisestä, turhasta odotte-

lusta tai passiivisesta tuottamattomasta seisomisesta. 

 

Esimerkkinä kokemuksellis-konstruktiivisen sisältöalueen yksilökohtaisista ha-

vainnoista on videon simultaanianalyysistä B-video 4:55 minuutin kohta. Tyttö 

oppilas on keskittyneenä taideteoksen edessä kuvaamassa iPodilla (havainto: 

kuvallinen tuottaminen). Oppilas toimii kuvaustilanteessa yksin. Hän ottaa kaksi 

askelta taaksepäin etäisyyden säätämiseksi sopivammaksi tai toisenlaisen ku-

van ottamiseksi (havainnot: uuden tavan kokeilu ja ekspressiivinen kuvantuot-

taminen). Seuraavaksi oppilas korjaa kuvausasentoa tukevammaksi, molemmat 

jalat ovat tukevasti maassa, laite suoraan taideteosta kohden (havainto: aktiivi-

nen ongelmanratkaisu). Valokuvan tai valokuvien ottaminen kestää yli 11 se-

kuntia (havainto: tehtäväorientoitunut toiminta). Oppilas tallentaa ja tarkastaa 

ottamansa kuvan (havainto: mimeettisestä tekemisestä ekspressiiviseen). Ku-

van ottamisen jälkeen saapuu etäämmältä kaksi muuta oppilasta hänen luok-

seen. Oppilaat vertailevat ja näyttävät toisilleen ottamiaan kuvia (havainto: yh-
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teys reaalimaailmaan, vuorovaikutus). Tehdyt havainnot sijoitetaan sisältöalue-

siin. 

 

 

3) Kolmas keskeinen sisältöalue on oppilaiden aktiivinen toiminta. Tähän kate-

goriaan sisällytetään ilmiöt, jotka kuvaavat oppilaiden tavoitteellista liikkumista 

ja toimimista näyttelytilassa. Mukaan lasketaan tehtäväksi annettujen valokuvi-

en ottaminen joko yksin tai ryhmässä sekä ongelmanratkaisukeinojen esiinty-

minen museovierailun aikana. Aktiivinen toiminta näkyy myös videolla oppilai-

den tietoisena etenemisenä teokselta teokselle. Kauppila mainitsee ongelman-

ratkaisutilanteet (discovery learning-periaate) parhaiksi oppimistilanteiksi, jossa 

oppilaiden aktiivisuudella on olennainen merkitys. (Kauppila 2007, 34.) 

 

Aktiivinen toiminta on kuvien ottamista ja niiden lukumäärän analysointia. Se  

on myös henkistä läsnäoloa museovierailutilanteessa ja iPod-laitteen käyttöä 

annetun kuvallisen tehtävän suorittamisessa. Tavoitteena on myös havainnoida 

miten oppilaat kohdentavat huomiota kuvattavaa taideteosta kohtaan sekä mi-

ten he ottavat kuvan teoksesta. IPod on toiminnaltaan erilainen kuin tavallinen 

kamera, koska sen käyttömahdollisuudet ovat erilaiset. IPod-valokuvan ottami-

nen on vaikeampaa kuin normaalilla digikameralla, koska iPodia on pidettävä 

pysty- tai vaaka-asennossa ja kameran laukaisu tapahtuu näyttöä näpäyttämäl-

lä. 

 

Esimerkkinä oppilaiden aktiivisesta toiminnasta on C-videon 5:32 minuutin koh-

ta:  Kaksi oppilasta kääntyy kohti taideteosta ja kuvaa sitä parin metrin etäisyy-

deltä (havainnot: tavoitteellinen liikkuminen, yhdessä oppiminen, kuvallisen teh-

tävän suorittaminen). Välittömästi kuvan ottamisen jälkeen toinen oppilas näyt-

tää iPodia toiselle oppilaalle (havainnot: vuorovaikutus, palautehakuisuus). Op-

pilaat tutkivat hetken laitetta ja paikalle piipahtaa kaksi muuta oppilasta katso-

massa, mitä tapahtuu (havainto: tavoitteellinen liikkuminen). Oppilaat jatkavat 

kuvaamista ja paikalle tulleet oppilaat jatkavat matkaa toisaalle toisten teosten 

luo (havainto: ongelmanratkaisu). 
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4) Neljäs sisältöalue on käytetty aika, joka kattaa oppilaiden taideteoksilla viet-

tämän ajan intervalleittain sekä koko museovierailuun käytetyn ajan tulkitsemi-

sen. Vierailun kesto taidemuseolla oli noin 15 min ja tämän ajan puitteissa oppi-

laat saivat toimia miten halusivat. Aika on erityinen suure, koska se tarkastelee 

oppilaiden suuntautuneisuutta ja halua viettää aikaa taideteosten parissa. Pi-

tempi aika osoittaa halua parempaan kuvaan ja että teos oli oppilaalle kiintoisa 

ja kuvan haluttiin onnistuvan. Lyhyt aika ja nopea kuvan ottaminen ovat viitteitä 

tehtävän monotonisesta suorittamisesta. Lomakekyselystä tuodaan tähän koh-

taan yksilökohtaisempaa tietoa. 

 

Teoksella vietettyä aikaa havainnoidaan sekunneissa ja intervallivälejä on kol-

me5. Ajan mittaus alkaa, kun oppilas on selkeästi päättänyt aloittaa teoksen ku-

vaamisen ja päättyy siihen, kun hän on ottanut kuvan ja keskittää huomion toi-

saalle. Kategoriaan kuuluu myös kirjallisesta kyselystä saadut viitteet ajan käy-

töstä museotilassa. 

 

Esimerkkinä käytetystä ajan kategoriasta on C-videon kohta 8:15:  Oppilas ot-

taa kuvan taideteoksesta noin kolmessa sekunnissa (havainto: käytetty aika, in-

tervalliväli 1-3 sekuntia). Tämän jälkeen hän vielä käyttää laitetta aktiivisesti se-

laillen noin 7 sekunnin ajan. Tilannetta seuraa toinen oppilas hänen olkansa ta-

kana. Oppilaat jatkavat toiseen museotilaan.  

 

 

5) Viides yksilökohtainen pääsisältöalue on laitesidonnainen toiminta. Tämä ka-

tegoria pitää sisällään ilmiöt oppilaiden välisistä tai laitteen käyttäjän itsensä 

luomista tapahtumista, joissa käytetty iPodTouch-laite on näkyvässä roolissa. 

Laite voi olla oppilaiden sosiaalisen kanssakäynnin keskipisteessä. Tämä sisäl-

töalue on tärkeä, koska se yhdistää tutkimuksen teknologisen tutkimusalueen 

koko museokokemukseen. Tähän sisältöalueeseen kuuluu esimerkiksi tapah-

tumat, joissa oppilas näyttää toiselle oppilaalle laitetta kuvauksen jälkeen. Li-

säksi havainnot laitteisiin kohdistuvista eleistä tai kuvien katselusta yksin tai yh-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Aika	  taideteoksella:	  1-‐3	  sekuntia,	  3-‐10	  sekuntia	  ja	  yli	  11	  sekuntia.	  
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dessä toisten oppilaiden kanssa kuuluvat tähän kategoriaan. Tähän kohtaan 

vaikuttaa myös se, että oppilaille oli tehtävänannossa kerrottu, että varsinaisen 

kuvaamisen ja  tallentamisen jälkeen heillä on 5 minuuttia aikaa editoida otta-

miaan kuvia annetulla ohjelmalla. 

 

Tähän kategoriaan kuuluu myös havainnot kolmen poikkeuksellisen oppilaspa-

rin toiminnasta, joilla oli vain yksi iPod-laite käytössään. Havainnot kohdistuvat 

laitteettomien oppilaiden liikkumiseen, toimintaan ja vuorovaikutukseen laittei-

den kanssa liikkuvien oppilaiden kanssa. Tässä sisältöalueessa käsitellään 

myös kirjallisessa kyselyssä ilmeneviä laitteisiin liittyviä havaintoja. 

 

Esimerkkinä laitesidonnaisesta toiminnasta on B-video kohta 5:43:  Tyttö oppi-

las on kuvaamassa taideteoksella (havainto: visuaalisen tehtävän suorittami-

nen) ja hänen luokseen saapuu poikaoppilas, joka oli aluksi etäämmällä käyt-

tämässä iPodia (havainnot: omakohtainen kokemus laitteesta ja visuaalisen 

tehtävän suorittaminen). Poika näyttää laitetta tytölle (havainto: vuorovaikutus), 

joka klikkaa kommentoiden laitteen näyttöä (havainto: laitesidonnainen keskus-

telu). Poika näyttää laitetta uudestaan ja tyttö katsoo tarkasti, mitä näytöllä on. 

Hetken päästä kolmas poika saapuu keskustelemaan oppilaiden kanssa (ha-

vainto: laitesidonnainen keskustelu) ja osoittaa lähellä olevan taideteoksen ylä-

osaa kuin uutta kuvauskohdetta esitelläkseen (havainto: vuorovaikutus). En-

simmäisenä paikalla ollut poika jatkaa matkaansa rauhallisesti laitetta selaillen. 

 

 

6.3 Alasisältöalueiden teemoittelu ja analyysi 
 

Yksilökohtaiset alasisältöalueet sisältävät havaintoja videon havaintomatriisista, 

videolitteroinnista tehdyistä kirjallisista huomioista ja oppilaille teetetystä laadul-

lisesta kyselystä. Videolitteroinnin havaintomatriisista havainnoin yhteensä kah-

deksan kohtaa, jotka on mainittu seuraavassa kaaviossa (kaavio 6).  
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Kaavio 6. Videolta havainnoitavat ilmiöt. Ranti, 2014. 

 

Videolta havaitut ilmiöt kirjasin aikajanamaiseen taulukkoon, joka samalla kuva-

si koko aineistonkeruuta Turun taidemuseossa. Taulukosta voidaan tulkita esi-

merkiksi, missä kohtaa ajallisesti tapahtui keskustelua oppilaiden välillä tai oliko 

kuvaa ottamassa yksi vai useampi oppilas. Yksilökohtaisiin alasisältöalueisiin 

lisättiin myös kyselylomakkeen tiedot ja videolitteroinnista löytyneet huomiot. 

Nämä havainnot sijoitettiin edellisen kappaleen viiteen pääsisältöalueeseen. 

 

Yksilökohtaiset havainnot ja merkitystihentymät esitellään seuraavassa esimer-

kein ja kerrotaan lukuina ja prosentteina. Yksilökohtaiset havainnot voivat sijaita 

useammissa pääsisältöalueissa. Tällöin havainnot tulkitaan parhaiten pääsisäl-

töalueeseen sopivien kriteerien mukaan. Aineistosta tulkitaan keskeisten yksilö-

kohtaisten toistuvien havaintojen tihentymiä, pohdintoja ja erilaisia suhteita. Ku-

vailen ilmiön ja kirjoitan jokaisen kohdan jälkeen välittömästi havainnon ja mah-

dolliset erilliset kommentit. 
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Perttula (1995, 74-89) toteaa, että kunkin yksikön perään kirjoitetaan käännös 

siten, että tietyn merkityksen sisältävän yksikön ja siitä seuraavan käännöksen 

yhteys on selvästi nähtävissä. Tällä pyritään ilmentämään merkityksen keskei-

nen sisältö yksiselitteisellä kielellä. Lopuksi kuvatuista pääsisältöalueista muo-

dostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto ja -tihentymä, joista tulkitaan tutki-

muksen yleiset johtopäätökset ja johdetaan ehdotelmat useiksi yleiseksi merki-

tysverkostoksi.  Hän kertoo yleisistä merkitysverkostoista, että merkitysverkosto 

on aina eräänlainen tutkijan muotoilema käsitteellinen likiarvo tutkittavien yhtei-

sistä kokemuksista. Näistä yleisistä sisältöalueista tulkitaan koko tutkimuksen 

tulokset ja johtopäätökset.  

 

 

1)  Sosiokonstruktiivisen toiminnan havainnot 

 

Sisältöalueeseen havaittiin ilmiöitä neljästä havaintokohdasta. Keskustelu ja 

vuorovaikutustilanteita 15:46 minuutin kestävän museovierailun aikana niitä to-

dettiin yhteensä 17 kappaletta. Kognitiiviset tilanteet jakautuivat koko museovie-

railun ajalle erittäin tasaisesti. Havainnoissa ei ollut painottumista vierailun alku- 

tai loppuvaiheisiin.  

 

Esimerkki: Kaksi poikaa kuvaa taideteoksella. Paikalle saapuu kahdesta eri 

suunnasta kolme oppilasta lisää. Oppilaat vaihtavat muutaman sanan keske-

nään. Vielä yksi oppilas saapuu paikalle. Joukko jakaantuu kahdeksi ryhmäksi 

tahoilleen kuvaamaan teoksia. Oppilaiden välillä hiljaisista keskustelua. C-video 

5:05 kohta. Havainto: Oppilaat liikkuvat näyttelytilassa itsenäisesti, mutta tietoi-

sina toisistaan.  

 

iPod-laitteen näyttäminen tai otettujen kuvien esittely toiselle oppilaalle –ha-

vaintokohdasta havaintoja aineistosta löytyi yhteensä 14 kappaletta. Aineiston 

analyysin perusteella 42 % havainnoista sijoittui museovierailun ajankohdan 6 – 

8 minuutin väliin. Tämä saattaa johtuu siitä, että ensin oppilaat kuvasivat ja 

opettelivat laitteen käyttöä ja vasta sitten uskalsivat näyttää tuotoksiaan toisille 
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oppilaille. Samanlainen tilanne on toisinaan kuvataidetunneilla, kun osa oppi-

laista ei halua toisten näkevän omia teoksiaan lainkaan tai vasta kun ne ovat 

laadullisesti parempia. Viimeisen kolmen minuutin aikana vain yksi oppilas näyt-

ti laitetta toiselle oppilaalle. Vierailun loppuvaiheessa oppilaat editoivat ottami-

aan kuvia. Omien kuvien valmiiksi saaminen oli tärkeämpää kuin kuvien näyt-

täminen toisille oppilaille. Oppilaille pidetyn lomakekyselyn havainnoissa oli viit-

teitä sosiaalisesta kontekstista ja tavoitteista kohdata toinen ihminen kuvien 

kautta.  

 

Esimerkki: Oppilas kuvaa taideteosta yksin. Kaksi muuta oppilasta saapuu pai-

kalle poseeraamaan. Oppilas ottaa potrettikuvan poseeraavista oppilasta (tyttö 

ja poika). Kaikki kolme kerääntyvät yhteen ja katsovat, millainen valokuva syn-

tyi. Neljäs oppilas saapuu paikalle katsomaan kuvaa. C-video 6:25. Havainto: 

Näyttelyvierailu yhdistää oppilaat reaalimaailmaan. 

 

Kuvaaminen yksin tai useamman oppilaan kanssa-havaintoalueessa tarkastelin 

kuvaavatko oppilaat taideteoksia yksin, pareittain tai useamman oppilaan kans-

sa. Oppilaista 67% kuvasi teoksia jossain vaiheessa yksin vierailun aikana. Tut-

kittavista oppilaista 33 % kuvasi pareittain tai useamman oppilaan kanssa. Nä-

mä tapahtumat jakautuvat vierailuajalle väljemmin painottuen vierailun ensim-

mäisille kuudelle minuutille. Osa oppilaista oli epävarmoja toiminnastaan ja tu-

keutui toisen oppilaan tukeen vierailun alkuvaiheessa. Epävarmuuden vähen-

nyttyä, ja kun tila tuli tutummaksi, oppilas uskaltautui kuvaamaan yksin taidete-

oksia. Oppilas saattoi kuvata sekä yksin että toisten oppilaiden kanssa.  

 

 

2) Kokemus-konstruktiivisen toiminnan havainnot  

 

Affektiivisten emootioiden havainnot keskittyivät koko vierailun ajalle tasaisesti, 

paitsi poikkeuksena 6-7 minuutin kohdalla oli selkeä kasvava piikki havaintojen 

määrässä, jolloin 26 % eli neljännes tapahtumista toteutui. Tässä kohtaa mu-

seotila ja käytettävä laite olivat tulleet jo tutuiksi oppilaille ja he uskalsivat va-
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pautuneesti liikkua tilassa ja ottaa kontaktia toisiin oppilaisiin. Affektiivisiin 

emootioihin vaikutti oppilaiden laitteessa käytetty ohjelma, jonka avulla he tal-

lensivat editoimiaan kuvia. Lopputulokset olivat uusissa kuvissa yllättäviä, kos-

ka oppilaan mimeettinen tuottaminen oli muunnettu aktiiviseksi ja ekspressiivi-

seksi kuvien rakentamiseksi. Videoaineistosta oli todettavissa, että vierailun 

edetessä laitteiden käyttövarmuus ja -nopeus paranivat. 

 

Lomakekyselystä saatiin viitteitä taidenäyttelyn kulusta ja kiinnostavuudesta. 

Tärkein havainto oli oppilaiden mielipide museokokemuksesta, kun käytössä oli 

iPod-laite. Vastaajista kaikki olivat sitä mieltä, että museokokemus oli mielen-

kiintoisempi laitteiden kanssa. Tätä tukee vierailun aikana havaittujen affektiivis-

ten ilmiöiden suuri määrä (n=15).   

 

Ilmeinen tylsistyminen, odottelu, passiivinen seisominen -havaintoja oppilaiden 

kokemuksista tehtiin viisi kappaletta pelkästään vierailun puolen välin jälkeen. 

Useimmat havainnot ovat laitteettomien oppilaiden seisoskelua ja odottamista. 

Usein laitteeton oppilas joutui seuraamaan toista oppilasta tai saapumaan oppi-

lasryhmään vain tutkiakseen mitä on tapahtumassa.  Esimerkki: Oppilas, jolla ei 

ole iPodia liikkuu parin kanssa museotilassa. He pysähtyvät ja laitteen kanssa 

oleva oppilas jatkaa matkaa teokselle noin 6 metrin päähän. Oppilas seuraa 

katseella toisen oppilaan teosten kuvaamista ja kääntyy pian lähellä olevan op-

pilasjoukon suuntaan juttelemaan ja katsomaan mitä ryhmässä on meneillään. 

Oppilas haukottelee ja venyttelee käsiään. Laitteen kanssa oleva oppilas jatkaa 

matkaa seuraavalle teokselle ja laitteeton oppilas kävelee hänen perään. Ku-

vaava oppilas ei huomioi laitteetonta oppilasta mitenkään.  C-video kohta 7:33. 

Havainto: Oppilas ilman laitetta tylsistyy nopeasti ja hän on negatiivisesti riippu-

vainen toisesta oppilaasta. 

 

Teosten väliin jättäminen, ei ota kuvaa -havaintoja tehtiin museovierailun lop-

pupuolella 11-12 minuutin välillä, jolloin havaittiin 45 % taideteosten ohi käve-

lemistä kuvaamatta niitä. Museovierailun loppupuolella oppilaat olivat jo otta-

neet paljon kuvia ja kriittisyys lisäkuvien ottamiseen kasvoi. Oppilaat keskittyivät 
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otettujen kuvien editointiin. Lomakekyselyssä oli mainintoja oppilaiden selektii-

visestä valokuvaamisesta. Oppilaat halusivat kuvata teoksia, joilla oli jokin mer-

kitys heille itselleen. Tässä on myös viite reaalimaailman läsnäoloon ja omien 

kokemusten rakentamiseen. Esimerkki oppilaan vastauksesta: ”Itse kuvasin 

enemmän synkkiä/surullisia teoksia. Parhaiten jäi mieleeni kaksi kasvotonta las-

ta/tyttöä ja pääkallo, jolla oli kruunu. Koitin ottaa kuvat niin, että ne olisivat mah-

dollisimman tarkkoja”. Havainto: Oppilas halusi kuvata tunteellisia tarkkoja ku-

via. 

 

 

3) Aktiivisen toiminnan havainnot 

 

Sisältöalueeseen havainnointiin neljää ilmiötä aineistosta: kognitiivinen keskus-

telu, aika teoksella, affektiivista emootiosta ja teosten väliin jättämisestä . Lisäk-

si videoaineistosta tehtiin havaintoja aktiivisesta toiminnasta. Oppilaista 53 % 

käytti taideteoksen kuvaamiseen aikaa 1-3 sekuntia. Tämä lyhyt kuvausaika te-

oksella vähenee 5-7 minuutin kohdalla, jolloin yleistyy yli 11 sekunnin kuvien ot-

taminen (12 %). Kuvanottaminen, joka kestää 3-10 sekuntia (35 %) jakaantuu 

tasaisemmin koko vierailun ajalle. Voidaan päätellä, että kun oppilas löysi näyt-

telytilasta pitämänsä taideteoksen, hän vietti sen kuvaamisessa enemmän ai-

kaa. Suuren osan kuvista oppilaat ottivat niin, että sitä ei havaittu lainkaan. IPo-

dilla kuva otetaan näpäyttämällä näyttöä ja kuvanottamisen tarkka havainnointi 

videolta on lähes mahdotonta, joten pääpaino kuvien ottamisessa on niiden lu-

kumäärällä.  

 

Yhteensä oppilaat ottivat 204 kuvaa. Yksi oppilas otti 9.9 eli 10 kuvaa vierailun 

aikana, joka vastaa myös mediaania. Vähin oppilaan ottama kuvamäärä oli 3 ja 

eniten 25. Videoaineistosta aktiivinen toiminta liittyi kuvien ottamiseen ja laittei-

den käyttämiseen. Vierailun aikana tapahtui erilaatuista oppilaiden välistä ryh-

mäytymistä ja sen purkautumista. Pienempiin ryhmiin kuuluvat oppilaat liikkui-

vat tilassa itsekseen tietoisina kuitenkin toisistaan välillä muita oppilaita kuun-

nellen ja kommentoiden. Esimerkki: Oppilas hakee kolme muuta oppilasta 
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päämuseotilasta. Ryhmä kävelee tietoisesti yhden oppilaan johdolla toiseen 

museohuoneeseen erään taideteoksen luo. Oppilaat tutkivat yhdessä taidete-

oksen nimi- ja informaatiokylttiä hetken ja palaavat alkuperäiseen näyttelytilaan. 

Videohavainto A-C-video14:58 kohta. Havainto: Näyttely herätti oppilaissa aja-

tuksia. 

 

 

4) Käytetyn ajan sisältöalueen havainnot 

 

Sisältöalueeseen löytyi vain vähän havaittuja ilmiöitä aineistosta. Kirjallisesta 

aineistosta löytyi kaksi havaintoa ajan käytöstä taideteoksen kuvaamisessa. Kir-

jallisesta aineistosta löydetyt viitteet käytettyyn aikaan olivat vähäisiä. Esimerkki 

oppilas vastaus: ”…käytin koko ajan kuvaamiseen.” Havainto: Oppilas oli tehtä-

väorientoitunut ja kuvasi aktiivisesti. 

 

 

5) Laitesidonnaisen toiminnan havainnot 

 

Sisältöalueeseen sijoitettiin havaintoja yksilökohtaista ilmiöitä videolitterointimat-

riisista. Kirjallisesta aineistosta havaittiin oppilaiden tuottamia innovatiivisia aja-

tuksia kuvattujen taideteosten edelleen hyödyntämiseksi 16 kappaletta. 

 

Kolmella oppilaalla ilmeni epävarmuutta kuvattaessa laitteella. Kaikki havainnot 

ilmenivät vierailun alussa noin kahden minuutin kuluttua aineistonkeruun aloi-

tuksesta Turun taidemuseossa. Esimerkki: Kolme oppilasta pysähtyi näyttelyti-

lan keskelle.  Eräs oppilaista tutkii laitetta ja muut katsovat tarkasti, mitä näytöllä 

näkyy. Oppilas pitelee laitetta kaikkien nähtävillä ja kommentoi tilannetta. Toi-

nen oppilas klikkaa laitetta etäämmältä. Laitetta pitelevä oppilas säätää vielä 

laitetta. Oppilaat lähtevät kuvaamaan teoksia. A-video 3:53 kohta. Havainto: 

Laitteenkäyttö vaatii kokeilemista ja opettelua. 
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Videolitteroinnista löytyneet huomiot keskittyivät tapahtumiin, joissa laite oli op-

pilaiden toiminnan ja vuorovaikutuksen välineenä. Oppilaiden toiminnassa oli 

todettavissa myös keskinäistä auttamista laitteiden käytössä. Esimerkki: Poika-

oppilas lähestyy neljän metrin päästä tyttöoppilasta ja näyttää hänelle iPodia. 

He vaihtavat nopeasti muutaman sanan ja tyttö näpäyttää pojan iPodia määrä-

tietoisesti. Oppilaat katsovat vielä yhdessä intensiivisesti laitetta. Kolmas poika 

saapuu paikalle ja osoittaa vieressä olevaa taideteosta kädellä. Ensimmäinen 

poika jatkaa matkaa ja paikalle jäävät oppilaat tutkivat läheistä taideteosta. B-

video 5:31 kohta. Esimerkkihavainto: Käytetty laite yhdisti oppilaat vuorovaiku-

tukseen. 

 

Kirjallisessa aineistossa oli useita viitteitä iPod-laitteilla otettujen ja editoitujen 

kuvien edelleen käyttämiseen ja hyödyntämiseen. Tämä johtunee siitä, että lo-

makekyselyn viimeinen neljäs kysymys oli aihetta käsittelevä. Internet on erit-

täin keskeinen oppilaiden keino jakaa kuviaan. Oppilaiden vastauksissa 81% oli 

maininta internetin käyttämisestä. Esimerkki oppilasvastaus: ”Voisin muokata ja 

väännellä kuvista hauskoja. Jakaa ystäville netissä. Liittää kuvia toisiinsa. Teet-

tää oma versio niistä. Teettää onnittelukortti”.. Havainto: Otettuja valokuvia voi 

käyttää monipuolisesti hyödyksi kuvallisessa ilmaisussa. 
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6.4 Yleisten pääsisältöalueiden rakenne ja analyysi 
 

 
Kaavio 7. Yleiset sisältöalueet. Ranti, 2014. 

 

Tähän osioon olen ryhmitellyt kaikki tulkitut havainnot riippumattomista yksilö-

kohtaisista sisältöalueista (kaavio 7). Havainnot käsitellään kokonaisuutena ja 

ne sijoitetaan kolmeen uuteen koko tutkimusta jäsentävään yleiseen sisältö-
alueeseen. Nämä sisältöalueet ovat yleisiä aihetta jäsentäviä sisältöalueita. 

Rakennetut sisältöalueet ovat: kokemus, kuvat ja laite. Tutkimuksessa esiinty-

vät havainnot käsitellään yleisessä muodossa ja ne kirjoitetaan passiivimuo-

dossa. 

 

Perttula (1995, 95) toteaa, että ”merkityksen sisältämät yksiköt tiivistetään kie-

lelle, jossa yksilöllinen kokemus ei enää ole läsnä. Merkityksiä ei mielletä enää 
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pelkästään tietyn ihmisen koettuun maailmaan kuuluvaksi, vaan esimerkiksi 

mahdollisista tutkittaville yhteisistä merkityksistä.” 

 

Havainnot sijoitettiin kolmeen sisältöalueeseen niin, että tuotu sisältö vastasi 

alueen määritelmää. Havainnot saattoivat sijaita ominaisuuksiensa perusteella 

missä kohtaa aluetta tahansa. Havainnot jaoteltiin alueen sisällä vielä kerran 

ryhmiin. Nämä alasisältöalueet ovat spesifejä merkitysverkostoja. Yhteisenä 

ryhmänä on jokaisessa alaryhmässä kognitiiviset havainnot. Havaintojen sijoit-

teluista koostettaan tutkimuksen yleinen merkitysverkosto. Seuraavassa esitte-

len kolme yleistä spesifiä sisältöaluetta ja niiden alasisältöalueet.  

 



 
Taulukko 1. Kokemuksen sisältöalue ja havainnot videoaineistosta 

 

Kokemus -sisältöalue on tutkimuksen kannalta tärkeä, koska se kuvaa, millaisia 

kokemuksia oppilaat saivat näyttelyvierailulta (taulukko 1). Kokemus kuvaa 

myös, miten oppilaat toimivat annetun tehtävän kanssa ja miten saadut tulokset 

ovat sovellettavissa kuvataidekasvatukseen ja museopedagogiikkaan. Havain-

not siitä, miten oppilaat liikkuivat, kokivat ja toimivat vapaassa tilassa ovat olen-

naisia. Havainnot muodostuivat myös valokuvaamisen kokemuksista rajatussa 



tilassa. Havainnot kokemussisältöalueessa ovat jaoteltu kolmeen alasisältöalu-

eeseen, jotka ovat kognitiivinen alue, tekemisen alue ja näyttelytilan alue. 

 
Taulukko 2. Kuvat -sisältöalue ja havainnot aineistosta 

 

Kuvat -sisältöalue on tärkeä tutkittaessa, miten oppilaat toteuttivat ja kokivat 

näyttelyvierailun onnistumisen ottamiensa kuvien kautta (taulukko 2). Tässä 

alueessa voidaan kuvata yhteyksiä oppilaiden reaalimaailman ja peruskoulun 

formaalin  opiskelun välillä. Kuvien mimeettisen tuottamisen sijaan oppilaat ku-

vasivat ja editoivat vapaasti, jolloin tuotokset olivat monipuolisempia. Vapaa ku-

vien tekeminen vaikuttaa myös kulttuuri-identiteetin muodostumiseen (ks. Man-

tere 2010, 15). Yhdessä kuvaaminen ja liikkuminen yhdistää sosiaaliseen vuo-

rovaikutukseen ja yhteisölliseen tekemiseen. Kuvaamisen avulla voidaan ha-

vainnoida sosiaalisen vuorovaikutusta esiintymistä. Kuvat -sisältöalue on jaettu 

vain kahteen alasisältöalueeseen kognitiiviseen alueeseen ja käytön alueeseen. 

 



 
Taulukko 3. Laite -sisältöalue ja havainnot aineistosta 

 

Laite -sisältöalue on tutkimuksen teknologisen intervention havainnoinnin ja lai-

tekokemuksellisuuden kannalta tärkeä rakenneosa (taulukko 3). IPodTouch on 

keskeisessä asemassa näyttelyvierailun rakentumisessa ja viitteet laitteen vai-

kutuksesta oppilaiden kokemukseen sijoitetaan tänne. Myös yleiset havainnot 

laitteen osallisuudesta ja vaikutuksesta näyttelyvierailussa on listattu tänne. Lai-

te sisältöalue on jaettu vain kahteen alasisältöalueeseen: kognitiiviseen aluee-

seen ja teknologiseen alueeseen. 
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Kolmesta yleisestä sisältöalueesta ja niiden alasisältöalueista johdetaan yhte-

näinen kertomus tutkimuksen havainnoista ja ilmiöstä. Kertomuksen tiedoista 

havainnoidaan tutkimuksen yleiset johtopäätelmät. 

 

 

 

 

 

8 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Koostin aineistosta yksilökohtaisia merkitystihentymiä ja yleisiä sisältöalueita. 

Näistä rakensin edelleen havaintojen yleiset sisältökategoriat, joista tutkimuk-

sen tulokset oli tulkittavissa. Havaintoja tehtiin oppilaiden liikkumisesta laitteiden 

kanssa, toimimisesta ja kokemuksista.  

 

Laadullisen tutkimukseni tavoitteena oli sisäinen johdonmukainen asioiden kä-

sittely ja teorian yhdistäminen tutkimustuloksiin. Tuomi ja Sarajärvi toteavat, että 

laadullinen tutkimus lähenee arkielämän vuorovaikutusta, jos tutkimus ja aineis-

to kootaan luonnollisessa todellisissa tapahtumissa. Tällöin tutkijan eettisyys ja 

oman institutionaalisen aseman ymmärtäminen korostuu mm. tutkimusaiheen 

valinnassa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125). Tutkimukseen liittyvissä aineistonke-

ruu- ja oppilasvuorovaikutustilanteissa toimin mahdollisimman luonnollisesti. 

Tehtävänannot esitettiin neutraalisti niin, ettei oppilas voinut päätellä, mikä olisi 

oikea, opettajan haluama ja arvostama vastaus. Tavoitteena oli kerätä mahdol-

lisimman totuutta vastaava aineisto analyysiin ja sitä seuraavaan synteesiin. 

Seuraavassa kappaleessa on esitetty tutkimuksen tulokset ja vastataan alussa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Tapaustutkimukseni liittyi oppilaiden museokokemuksiin, kun mukana oli vuoro-

vaikutteinen teknologinen mobiililaite. Teknologisen intervention, tutkimuksessa 

käytettyjen Apple iPodTouchien, osuus museovierailun kognitiivisissa havain-
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noissa oli merkittävä. Laite yhdistää oppilaat satunnaiseen ja tarkoitukselliseen 

vuorovaikutukseen taideteosten ja toistensa kanssa. Tätä havaintoa tuki koke-

mus-konstruktiivisen taideoppimismalli, jossa rakennetaan oppimissiltaa reaali-

maailman ja taidemaailman välille (Räsänen 2008, 104). Havaintoa tuki Halisen 

(2013) määrittely laitteiden toimimisesta ilmaisun ja vuorovaikutustilanteiden vä-

lineenä. Laite myös aktivoi oppilaat toiminnalliseen pohdintaan taideteosten ku-

vaamisessa. Oppilaat kuvasivat taideteoksia pääosin yksin (67 %), jolloin oppi-

las itse päätti, mitä ja miten haluaa kuvata ja editoida käytössä olevalla mobii-

liohjelmalla. Tämä kohta vastasi tutkimukseni alakysymykseen, miten oppilaat 

liikkuvat ja toimivat museotilassa. 

 

Oppilailla oli tutkimustulosten perusteella jonkinlainen käsitys siitä, millaisia ku-

via he haluavat ottaa. Vaikka kuvaaminen oli itsenäistä, kuvia näytettiin usein 

toisille oppilaalle.  Näin yhteys toisiin oppilaisiin oli aktiivista. Tämä näyttäytyi 

tutkimuksessa siten, että oppilaat liikkuivat 2-5 hengen dynaamisina ja väljinä 

ryhminä, jotka välillä hajosivat rakentuakseen taas uudelleen. 

 

Teknologinen interventio toi oppilaille mahdollisuuden saada uudenlaisia koke-

muksia museotilassa. Laitteen avulla oppilas saattoi tallentaa taidenäyttelyä va-

paasti ja yksilöllisesti. Laite oli alisteinen käyttäjilleen, mikä ilmeni tutkimuksessa 

siten, että laitteeseen suhtauduttiin normaalisti. Laite ei herättänyt suuria tun-

teenpurkauksia tai liioiteltua reagointia. Teknologia ei määrittänyt, miten tilassa 

pitää toimia ja liikkua, vaan loi edellytykset itsenäiseen, ekspressiiviseen kuva-

taiteelliseen toimintaan. Tämä havainto tuki myös Opetushallituksen tavoitteita 

kehittää opetuksen muotoja, jossa oppilaan omaa tekemistä ja kokemista koros-

tetaan (POPS 2004, 8) sekä Räsäsen (2008, 283) näkökulmaa siitä, että ihmis-

ten tutkiessa taideteoksia he antavat niille merkityksiä ja tekevät niistä henkilö-

kohtaisia. 

 

Mobiililaitteen käyttäminen ja kuvaaminen oli aktiivista ja keskiarvona oppilas 

otti 10 kuvaa. 15 minuutin vierailun aikana oppilas ottaa kuvan puolentoista mi-

nuutin välein. Kuvan ottaminen kestää 53 %:lla oppilaista alle 3 sekuntia, jolloin 
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aikaa jää muuhun toimintaan museolla. Tämä aika käytettiin usein kuvien edi-

tointiin ja vuorovaikutukseen toisten oppilaiden kanssa. Tätä toimintaa voidaan 

kuvata sosiokonstruktiiviseksi toiminnaksi, jossa yhdessä pohditaan ja keskus-

tellaan annetuista tehtävistä. Rauhalliseen osallistumiseen ja tehtäväorientoitu-

neisuuteen viittaa tutkimustuloksissa se, että 35 % oppilaista käytti aikaa yli 11 

sekuntia kuvan ottamiseen. Tämä on kuvataideopetuksen kannalta melko posi-

tiivinen havainto, koska havainto voidaan tulkita niin, että oppilaat haluavat on-

nistua valokuvaamisessa. Oppilas tuntee tekemisestään vastuuta, joka on viite 

yksilökohtaisesta motivaatiosta. 

 

Tutkimus osoitti, että teknologisen laitteen opettelu ja harjoittelu on tärkeää en-

nen laitteen käyttöä opetustilanteissa. Laitteen hallinta ja käyttö tulisi olla käyttä-

jälle tuttua. Museovierailun alussa kahdella oppilaalla ilmeni kuvaamisen aloit-

tamisen kanssa laiteongelmia, jotka oli ratkaistava ennen kuin teknologia-

avusteinen vierailu saattoi jatkua. Oppilaat, joilla ei ollut heti laitetta käytössään, 

kokivat negatiivista riippuvuutta toisista oppilaista. Tämä ilmeni tylsistymisenä ja 

vaelteluna. Näitä oppilaita, jotka joutuivat jakamaan käytetyn laitteen toisen op-

pilaan kanssa, oli kolme. He saivat laitteen käyttöön vasta vierailun puolessa 

välissä. 

 

Museovierailulla aktiivinen toiminta näkyi kuvaamisen ja vuorovaikutuksen kaut-

ta, jolloin yhteys toisiin oppilaisiin oli luonnollista. Museokokemukset herättivät 

oppilaissa pohdintaa ja ongelmia, jotka piti jakaa ja ratkaista toisten oppilaiden 

kanssa. Oppilaat olivat vuorovaikutuksessa etenkin vierailun puolessa välissä 

7-8 minuuttien kohdalla. Tällöin käytetyt laitteet olivat tulleet jo tutummaksi ja 

otettuja kuvia oli jo ehditty hieman editoida. Vuorovaikutukseen oli helppo osal-

listua, kommentoida ja keskustella asioista, jotka tapahtuvat ryhmän jäsenille 

(luokalle) samantyylisinä ja samaan aikaan. Tutkimuksessa havaittiin useita 

selkeitä affektiivisia emotionaalisia tapahtumia, jotka saivat ulkoisen positiivisen 

reaktion oppilaiden toiminnassa. Tämä havainto tuki Anttilan määritelmää yhtei-

söllisyydestä, jossa toisten mielipiteiden ja tuntemusten kunnioitus on olennais-

ta (Anttila 2006, 44-52). 
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Suuri osa oppilaista jakaisi otetut ja editoidut valokuvat sosiaalisessa mediassa 

tai internetissä kuvakollaaseina ja postikortteina (81 %). Museoiden kannalta 

tutkimustulos oli tärkeä, koska taide ei jäänyt taidemuseon seinille vaan liittyi 

oppilaiden omaan kokemiseen ja tekemiseen. Otettuja kuvia voitaisiin halutta-

essa käyttää monipuolisesti kuvallisessa ilmaisussa edelleen näyttelyn ulkopuo-

lella. Tämä yhdistäisi oppilaat, opetuksen ja oman taidesuhteen rakentumisen 

kannalta tärkeään elämis- ja reaalimaailmaan. Taidemuseokokemusta oli mah-

dollista jatkaa vierailun ulkopuoliseen maailmaan. Vierailun jatkumisesta muse-

on ulkopuoliseen maailmaan ei kuitenkaan tarkemmin tutkittu, johtuen tutkimuk-

seni rajauksesta. Tämä kohta vastaa tutkimuskysymykseeni: millaisia pedago-

gisia mahdollisuuksia liittyy oppilaiden teknologia-avusteiseen museovierailuun. 

 

Tehtäväorientoituneisuus ilmeni näyttelytilaan sijoitettujen tuolien avulla siten, 

että vasta vierailun puolessa välissä ensimmäinen oppilas istui tuoleille hetkeksi 

editoimaan ottamiaan kuvia. Tuoleja ei käytetty rentoutumiseen, tylsistymiseen 

tai odotteluun lainkaan. Esioletus, että teknologialaite iPod olisi liian suuressa 

roolissa oppilaiden vierailun ajan jättäen älyllisen, pedagogisen ja sosiaalisen 

toiminnan vähäisemmäksi osoittautui vääräksi. Oppilaiden liikkeellä pysyminen 

voidaan tulkita aktiiviseksi toiminnaksi ja vierailun mielekkääksi kokemiseksi.  

 

Oppilaat kokivat teknologia-avusteisen museovierailun positiivisena. Tutkimuk-

sesta saadut tulokset osoittivat, että teknologialaitteiden yhdistäminen kuvatai-

de- ja museokasvatukseen vaikuttaa osallistujien kokemuksiin positiivisesti ja 

edistää oppilaiden arkipäiväisen teknologiasuhteen rakentumista. Kyselylomak-

keesta ilmeni kiistatta oppilaiden mielipide siitä, että museokokemus oli mielek-

käämpi, kun mukana oli interaktiivinen teknologinen laite (100 % vastaajista, 

n=21). Kyselyyn vastasivat myös ne oppilaat, jotka jakoivat laitteen toisen oppi-

laan kanssa museovierailun aikana. Tämä kohta vastaa tutkimuskysymykseeni, 

kokivatko oppilaat teknologia-avusteisen museovierailun mielekkäänä. 
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8.1 Pohdinta 
 
Taiteellinen tekeminen kohdistuu usein myös lähellä olevaan ympäristöön ja 

ihmisiin, kuten tässä tutkimuksessa tapahtui oppilaiden valokuvatessa taidemu-

seolla. Tutkimukseni voidaan luokitella kuuluvaksi taiteellisen tutkimuksen pariin 

sen ominaisuuksien perusteella, vaikka oppilaiden ottamia valokuvia ei lähdetty 

tutkimaan. Tärkeämpää kuin kuva-analyysi oli kokonaisuuden rakentuminen 

museolla ja oppilaiden osallistuminen kuvataiteelliseen kokonaisilmaisuun. 

 

Suomalaiset peruskoulut järjestävät opetusta samojen opetussuunnitelmien 

mukaan, jolloin aineiden opetus on lähtökohtaisesti samantasoista ja –tyylistä. 

Opetussuunnitelmissa esiintyy kunta- ja koulukohtaisia eroja, mutta peruskou-

lussa tehdyt tutkimustulokset ovat usein sovellettavissa ja yleistettävissä muihin 

Suomen peruskouluihin ja sopiviin oppimistilanteisiin. Tapaustutkimus on tutki-

musmenetelmä, jossa tutkitaan rajattua tiettyä erityistä tapausta. Tutkimusme-

netelmänä se sopii mielestäni hyvin peruskoulun oppilaiden tutkimiseen, koska 

tulokset ovat hyödynnettävissä minkä tahansa koulun tai museon opetuksen 

suunnittelussa.  

 

Museotilassa tehty rajattu tapaustutkimus onnistui mielestäni kohtuullisesti. Sain 

kuvattua laajan kolmen videokameran tallentaman videomateriaalin, josta oli 

todettavissa oppilaiden liikkumista ja kuvaamista. Videoaineistosta oli mahdol-

lista koostaa videon simultaanianalyysi litteroinnin helpottamaksi. Koostettu vi-

deoaineisto alkoi ja loppui minuutti ennen ja jälkeen varsinaisen aineiston ke-

ruutilannetta, jolloin koko aineisto saatiin kerättyä. Määrälliseen tutkimukseen 

valitsemani mittarit (prosentit ja lukumäärät) ja tutkimusaineisto oli toisiaan tu-

kevia ja todennettavissa laadullista aineistosta. Aineistosta oli myös mahdollista 

tehdä havaintoja ala- ja pääsisältöalueisiin. Tapaustutkimuksen onnistumisen 

kannalta Turun taidemuseon näyttelytila oli toimiva, koska näyttely oli pystytetty 

selkeästi rajattuihin huoneisiin. 
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Tutkimuksessa en kyennyt todentamaan tai havainnoimaan, mistä oppilaat kes-

kustelivat museovierailun aikana keskenään. Keskustelun aiheita olisin voinut 

kysyä lomakekyselyn lisäkysymyksellä. Esitutkimuksen perusteella rajasin vi-

deoaineiston keruun koskemaan vain oppilaiden liikkumista museovierailun ai-

kana. Oppilaiden välisiä keskusteluja ei äänitetty ja videoille tallentuneet audio-

raidat poistettiin.  

 

Tutkimukseni perusteella teknologisten laitteiden käyttö kuvataideopetuksen ja 

museokasvatuksen lisänä on oppilaiden kuvataiteellista ilmaisua ja teknolo-

giasuhdetta rikastuttava. Kuvataideopetuksen oppisisällöt voivat olla yhteisölli-

siä projekteja, joissa oppilaat toimivat yhteisen päämäärien saavuttamiseksi. 

Postmodernissa taidekasvatuksessa yksilöllisyyden korostaminen on vähenty-

nyt. Kouluissa oppilaille annetut kuvataiteelliset tehtävät muuttuvat hitaasti ja 

ovat vielä usein yksilökohtaisia. Yksilökohtaiseen evaluaatioon tähtäävien teh-

tävien taustalla on usein pedagoginen ja yhteisöllinen tausta-ajatus. Annettu 

tehtävä mittaa yksilön osaamista, joka voidaan yhdistää laajempaan kontekstiin, 

jolloin oppilaan oma toiminta sulautuu yhdessä tekemisen kautta yhteisölliseksi 

toiminnaksi. Usein tämä näyttäytyy oppilasnäyttelyinä tai oppilaiden mahdolli-

suutena jakaa omat kokemuksensa haluamiensa ihmisten tai viiteryhmien 

kanssa. Tämä yhteisöllisyys ja vuorovaikutus vaikuttaa oppilaan motivaatioon ja 

sitä kautta koulun merkitykseen oppilaan intentionaalisessa opiskelussa. Usein 

laite toimi puheviestinnällisenä välineenä oppilaiden välillä luoden mahdollisuu-

den kysyä toisilta neuvoja ja mielipiteitä. Laitteenkäytön avulla oppilaan oli 

helppo lähestyä toista oppilasta. Laite mahdollistaa oppilaiden vuorovaikutuk-

sen opetussuunnitelmien mukaisesti ohjeistetuissa opetustilanteissa myös so-

siaalisen median ja koulun ulkopuolisten viiteryhmien puolelle. Tämä on tärkeä 

seikka huomioitaessa Suomen peruskoulujen PISA-tutkimusten negatiivista 

viestiä oppilaiden suhtautumisessa kouluun ja oppimiseen. 

  

Tutkimusaiheita tämän tutkimuksen teemoilta voisivat olla ilmiöt liittyen oppilai-

den ja opettajien kokemuksiin teknologian vaikutuksista opetuksen modernissa 

vuorovaikutuksessa.  
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Tutkimustani sivuaa myös tietotekniikan kehittymisen myötä opettajan roolin 

muutos 1900-luvun alun klassisesta autoritäärisestä johtajasta tiedon äärelle 

johdattajaksi. 

 

Yhteiskunnassa teknologiset innovaatiot ovat muuttaneet pysyvästi oppimisen 

peruslähtökohtia. Ihmisten teknologiasuhde, opetus ja oppiminen on kokonais-

valtaisempaa ja kattavampaa kuin vain muutamia vuosia sitten. Muutos koros-

taa oppilaan ja opettajan elinikäisen oppimisen tärkeyttä. Teknologia tunkeutuu 

syvemmälle oppilaiden vapaa-aikaan ja sosiaalisen mediaan. Oppilaille tekno-

logialaitteet ovat arkipäivää ja osa heidän identiteettiään. Koulutehtävät ja -

opiskelu sulautuvat osaksi oppilaan sosiaalisia suhteita ja jokapäiväisiä harras-

tuksia. Nykyään oppimista voi tapahtua missä vain ja milloin vain.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   83	  

LÄHDELUETTELO: 

 

 

Aaltola, Juhani & Valli, Raine 2007. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Juva: PS-     

kustannus. 

 

Ala-Ketola, Marja. 1988. Modernin kulttuurin maailma. Teoksessa Maailman 

historian pikku jättiläinen. Porvoo: WSOY, 965. 

 

Alasuutari, Pertti. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. 

Anttila, Eeva. 2006. Taiteen voimalla- Taidekasvatuksen mahdollisuudet suo-

malaisessa peruskoulussa. Kasvatus 2006:1, 44-52. 

Aurasmaa, Anne. 2009. Taidemuseo tunteella. Teoksessa Pettersson (toim.) 

Tulevaisuuden taidemuseo. Vammalan Kirjapaino Oy: Valtion taidemuseo, 66-

74. 

 

Burbules, Niclas 2009. Meanings of ubiquitous learning. Teoksessa Ubiquitous 

Learning. Cope, Bill & Kalantziz, Mary. 2009. University of Illinois Press. Cham-

paign, IL, USA: 16. 

 

Dewey, John. 1957. Koulu ja yhteiskunta. Suom. Kajava, Kalevi. Helsinki: Ota-

va. 

 

Dewey, John. 2013. Kokemusfilosofia. Suom. Alhanen, Kai. Helsinki: Gaudea-

mus. 

 

Haapalainen, Riitta. 2004. Kävijästä käyttäjäksi museopedagogian digitaalinen 

ulottuvuus. Teoksessa Valistus, museopedagogiikka, oppiminen. Hämeenlinna: 

Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys /Valtion taidemuseo, 115-128. 

 



	   84	  

Haavila, Marketta & Harjunen, Sanna. 2010. Mobiilimatkoja ajassa. Suomen 

museoliiton julkaisu. Helsinki. Museo : 2010 : 4, s. 28-29. 

 

Heikka, Elina. 2010. Taide, tutkimus, museo. Museo 2010: 4 ,18. Suomen mu-

seoliiton julkaisu. 

Hiltunen, Mirja. 2009. Ytyä taideopettajuuteen. Yhteisön, taiteen ja ympäristön 

kohtaamisia. Teoksessa Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoi-

sen sosiokulttuurisessa ympäristössä. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi, 

113. 

Holma, Katariina & Mälkki, Kaisu. 2011. Tutkimusmatkalla. Metodologia, teoria 

ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus University Press. 

Itkonen, Satu. 2011. Taidekuvan äärellä; katso, koe, jaa. Keuruu: Otavan Kirja-

paino Oy. 

Juurola, Lennu & Linna, Riina. 2012. Teknologia museoelämyksen tukena. Mu-

seo 2012 : 1, 28-29.   

 

Kallio, Kalle. 2004. Museo oppimisympäristönä. Jyväskylä: Museoliitto. 

 

Kauppila, Reijo. 2007. Ihmisen tapa oppia. Johdatus sosiokonstruktiiviseen op-

pimiskäsitykseen. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Karvonen, Minna. 2008. Kansakunnan kulttuuriaineistot verkkoon. Suomen mu-

seoliiton julkaisu. Museo 2008: 4, 17-18. 

Kilpiö, A. 2008. Opettajien teknologiasuhteen luonne ja muodostuminen. Väi-

töskirja. Helsinki University of Technology SimLab Puplications. Dissertion Se-

ries: 4. Espoo: Otamedia. <Pdf>. 



	   85	  

Karttunen, Kaisa. 2004. Mitä työpajassa tapahtuu? Teoksessa Valistus, mu-

seopedagogiikka, oppiminen. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys /Valtion 

taidemuseo. Hämeenlinna: Karisto Oy, 66-74. 

 

Kinanen & Nystedt & Tornberg (toim.) 2013. Avarampi museo aikuisille loppu-

raportti. 34. 

 

Kuurme, Tiiu & Carlsson, Anu. 2011.  Koulu identiteetin muodostumisen tukena. 

Kasvatus 42 (3), 232-242. 

 

Kynäslahti, Heikki & Seppälä, Pauliina, 2003. Mobile learning. IT press. 

Kääriäinen, H. & Laaksonen, P & Wiegard, E. 1997. Tutkiva ja muuttuva koulu. 

Porvoo: WSOY.  

Laine, Timo. 2007.  Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkö-

kulma. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli  Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. 

Juva: PS-kustannus, 28-30. 

 

Lehtomaa, Merja. 2009. Fenomenologinen kokemus tutkimus: Haastattelu, ana-

lyysi ja ymmärtäminen. Teoksessa Perttula & Latomaa (toim.) Kokemuksen tut-

kimus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 182. 

Levanto, Marjatta & Pettersson, Susanne. 2004. Valistus, museopedagogiikka 

ja oppiminen. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys /Valtion taidemuseo. 

Hämeenlinna: Karisto Oy.  

Levanto, Marjatta. 2004. Temppeleissä ja toreilla, oppimisesta taidemuseoissa.  

Teoksessa Valistus, museopedagogiikka, oppiminen. Taidemuseoalan kehittä-

misyksikkö Kehys /Valtion taidemuseo. Hämeenlinna: Karisto Oy, 51. 

 

Mantere, Meri-Helga. 2010.Taiteen ja terapian yhteinen kuva. Teoksessa Tai-

deterapian perusteet. Hämeenlinna: Duodecim. 

 



	   86	  

Mäkitalo, Eino & Wallinheimo, Kirsi. 2012. Virtuaaliset ympäristöt –innostava 

oppiminen, tehokas koulutus. Vantaa: Talentum. 

 

Nikkola, Tiina & Rautiainen Matti & Räihä, Pekka. 2013. Toinen tapa käydä 

koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Vantaa: Hansaprint 

Oy. 

 

Niskanen,  Sirkka. 2009. Hermeneuttisen psykologian tieteenfilosofinen traditio. 

Teoksessa Perttula & Latomaa (toim.) Kokemuksen tutkimus. Rovaniemi: Lapin 

yliopistokustannus, 91. 

Norris, Cathleen & Soloway, Elliot. 2011. Learning and schooling in the age of 

mobilism. Educational technology. Volume 52: 1. 

Paakkanen, Tuomo. 2012. Häkkyrä ohjaa tiedon lähteille. Museo : 4, 17-18. 

Helsinki: Suomen museoliiton julkaisu. 

Pakarinen, T. & Rauni, R. 1996. Ihminen toiminnallisessa ympäristöissään. 

Tampere: Kirjayhtymä Oy. 

Perttula, Juho. 1995. Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Tampereen 

yliopiston jäljennepalvelu. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti.  

Pettersson, Susanna. 2009. Tulevaisuuden taidemuseo. Valtion taidemuseon 

julkaisusarja. Helsinki: Valtion taidemuseo. 

Räsänen, Marjo. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Taideteollinen 

korkeakoulu. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Saarela-Kinnunen, Maria & Eskola, Jari. 2007. Tapaus ja tutkimus= tapaustut-

kimus? Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Juva: 185. 

 

Salovaara, Sari. 2004. Hyvä museo on saavutettava museo. Teoksessa Valis-

tus, museopedagogiikka, oppiminen. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys 

/Valtion taidemuseo. Hämeenlinna: Karisto Oy, 65-74. 



	   87	  

Sivonen, Pauli. 2008. Museo herää henkiin. Helsinki : Suomen museoliitto. Mu-

seo 2008: 4, s.19.	   

 

Syrjälä, Leena & Ahonen, Sirkka & Syrjäläinen, Eija & Saari, Seppo. 1995. Laa-

dullisen tutkimuksen työtapoja. West Point Oy.  

 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

5. uudistettu painos. Gummerus Kirjapaino Oy: Jyväskylä. 

 

Vartiainen, Matti & Teikari, Veikko & Pulkkis, Anneli. 1993. Psykologinen työn-

opetus. Hämeenlinna: Otatieto.    <s.68.  (s41)> 

 

Vilkuna, Janne. 2013. Avoin tieto ja museot. Helsinki : Suomen museoliitto Mu-

seo 2013 : 1, s. 26-29.  

 

Väkevä, Lauri. 2011. John Deweyn pedagogiikka: tekemällä oppiminen ja kas-

vatus vapauteen. Teoksessa Paalasmaa, Jarno (toim.) Lapsesta käsin. Jyväs-

kylä: PS-kustannus, 70–81.  

 

Yli-Mäyry,Soile. 2011. Esteettinen tutkimus kulttuurisiltana. Akateeminen väi-

töskirja. Helsinki: Unigrafia.   

 

 

PAINAMATTOMAT LÄHTEET: 

 

Halinen, Irmeli. 2013. Virtuaaliopetuksen päivät 2.12.2013. Sähköinen ope-

tussuunnitelma sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö. Opetushallitus. 

<http://www.oph.fi/download/153283_Halinen_Irmeli.pdf>. (Luettu 21.1.2014). 



	   88	  

Hawkey, Ron. 2004. Learning with digital technologies in museum, science 

centres and galleries. Futurelab series. London: King´s College.  

<pdf> Aineisto kirjoittajan hallussa. 

Kyynäräinen, Kauko & Nieppola, Päivi. 2013. Museo-oppimisen monet mahdol-

lisuudet. Opetushallitus. 

<http://www.edu.fi/perusopetus/historia_yhteiskuntaoppi/museopedago-

giikka/museo_oppimisen_mahdollisuudet>. (Luettu 22.1.2014). Aineisto kirjoit-

tajan hallussa. 

Krakovsky, Marina. 2007. The effort effect. Stanford university magazine. 

<http://alumni.stanford.edu/get/page/magazine/article/?article_id=32124>. (Lu-

ettu 14.3.2014). 

Markkanen, Kristiina. 2013. Museot kasvattavat kävijämääriään, vaikka talous 

on entistä tiukemmalla. HS Hyvinkää. 

<http://www.hs.fi/kotimaa/Museot+kasvattavat+k%C3%A4vij%C3%A4m%C3%

A4%C3%A4ri%C3%A4%C3%A4n+vaikka+talous+on+entist%C3%A4+tiukemm

alla/a1379216877375>. (Luettu 17.9.13).  Aineisto kirjoittajan hallussa. 

Museoliitto <http://www.museot.fi/museo-opetus>. (Luettu 11.3.2014). 

Niskanen, Vesa. 2008. Kohti tutkivaa työtapaa. 

<https://www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/momukasva05ktt/kotutapa_niskanen08.pd

f>. (Luettu 31.3.2014). 

Piironen, Liisa. 2009. Henkilökohtaisen taidesuhteen syntyminen. 

<http://www.edu.fi/perusopetus/kuvataide/henkilokohtaisen_taidesuhteen_synty

minen>. (Luettu 20.1.2014). Aineisto kirjoittajan hallussa. 

Porintaidemuseo <http://www.poriartmuseum.fi/fin/peda/mg-peda/mg-

kokoelma/index.html>. (Luettu 10.3.2014). 



	   89	  

Räsänen, Marjo. 2010. Taide- ja taitoaineiden opettajat kulttuurikasvattajina. 

Kuvamatka: taiteen ymmärtämisen monimuotokurssi. 19.11.2010. <pdf>. Ai-

neisto kirjoittajan hallussa. 

Tuomivaara, Timo. 2005. Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet. 

<http://www.mv.helsinki.fi/home/ttuomiva/Y125luku6.pdf>. (Luettu 31.3.2014). 

TOP-keskus. 2014. Verkkosivut <www.edu.turku.fi/top-keskus>. (Luettu 

14.3.2014). 

Valtion tieteellinen tutkimuslaitos. Design for life innovation programme. 

<http://www.vtt.fi/research/technology/knowledgeintensiveservices/innovation_d

esign_for_life.jsp?lang=en>. (Luettu 23.1.2014). 

 

 

 

KAAVIOT: 

1. Oppilaan kokemuksellinen museovierailu 

2. Tapaustutkimuksen viitekehys 

3. Oppilaan toimintareflektiosykli 

4. Museovierailun tuntisuunnitelma 

5. Yksilökohtaiset sisältöalueet 

6. Videolta havainnoitavat ilmiöt 

7. Yleiset sisältöalueet 

 

KUVAT: 

1. MagicHour-ohjelman päävalikko ja kuvien editointi 

2. Videosimultaanianalyysi 

3. Esimerkki normaali videon analyysi 

4. Videon simultaanianalyysissä esiintyvä tapahtumien kokonaisvaltai-

nen kehittyminen 

5. Videolta havainnoitavat ilmiöt 

 



	   90	  

TAULUKOT:  

1. Kokemus -sisältöalue ja havainnot aineistosta 

2. Kuvat -sisältöalue ja havainnot aineistosta 

3. Laite -sisältöalue ja havainnot aineistosta  

 

 

LIITTEET: 

1. Kotitiedote 

2. Käytettyjen laitteiden ja ohjelman esittely 

3.  Tutkimuslupa 

4.  Kyselylomaketutkimus  

5.  Havainto- ja muistiinpanokuvia Korundista ja Turun taidemuseolta 

6.  Havaintokuva koululta: Oppilaat odottavat käytävällä oppitunnin alkua 

7.  Oppilaiden teknologia-avusteisia kuvataiteen tehtäviä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   91	  

LIITE 1 Kotitiedote 
Hei	  kotiväki,	  
	  
Menemme	  ensi	  keskiviikkona	  15.5.13	  klo	  10-‐12	  kuvataiteen	  tunneilla	  museovie-‐
railulle	  Turun	  taidemuseoon.	  Kokoonnumme	  ensin	  normaalisti	  kuvataideluok-‐
kaan,	  josta	  lähdemme	  kohti	  taidemuseota.	  
	  
Ilmaisen	  taidemuseovierailun	  aikana	  käytämme	  iPodTouch-‐mobiililaitteita,	  joilla	  
oppilaat	  dokumentoivat	  näyttelyä	  ja	  museotiloja	  luokassa	  tapahtuvaa	  jatkotyös-‐
kentelyä	  varten.	  
	  
Taidemuseossa	  on	  esillä	  museon	  oma	  Kootut	  teokset	  -‐näyttely.	  Vierailu	  kestää	  
noin	  45	  min,	  jonka	  jälkeen	  luokka	  ruokailee	  normaalisti	  koululla	  11:45	  	  ruokailus-‐
sa.	  Vierailu	  on	  oppilaille	  ilmainen.	  
	  
Lisätietoa	  näyttelystä:	  
	  
Maailma	  näyttäytyy	  meille	  erilaisina	  kertomuksina:	  näemme,	  koemme,	  muistam-‐
me	  ja	  uneksimme	  tarinoita	  mutta	  myös	  koko	  länsimainen	  kulttuurimme	  pohjautuu	  
niihin.	  Kootut	  teokset	  esittelee	  Turun	  taidemuseon	  kokoelmaa	  tästä	  tarinallisuu-‐
den	  näkökulmasta.	  Mukaan	  on	  valikoitunut	  satakunta	  teosta	  vanhemman	  taiteen	  
kirjallisista	  suosikkiaiheista	  aina	  nykytaiteen	  henkilökohtaisempiin	  kertojaääniin.	  
Näyttely	  pohtii,	  miten	  tutut	  kertomukset	  ja	  kirjalliset	  hahmot	  elävät	  kuvataiteessa	  
ja	  millaisia	  uusia,	  ennalta	  tuntemattomia	  tarinoita	  kerrotaan.	  Tutkimusmatkaa	  
tehdään	  niin	  museon	  kokoelmaan	  kuin	  katsojan	  mielikuvitukseen.	  	  
	  
Kootut	  teokset	  lähestyy	  tarinallisuutta	  neljän	  teeman	  kautta.	  Liikkeelle	  lähdetään	  
länsimaisen	  kulttuurin	  kantatarinoista,	  raamatullisista	  ja	  mytologisista	  aiheista.	  
Miten	  maailma	  sai	  alkunsa	  ja	  keitä	  me	  olemme?	  Myös	  historia	  on	  jatkumo	  muuttu-‐
via	  ja	  uudelleenkerrottuja	  tarinoita	  mutta	  kenen	  tarinoita	  kerromme	  ja	  kenen	  nä-‐
kökulmasta?	  Tarinoiden	  eri	  tyylilajeihin	  syvennytään	  kauhujuttujen,	  surrealistis-‐
ten	  unikertomusten	  ja	  intohimoisten	  rakkaustarinoiden	  myötä.	  Viimeinen	  kurkis-‐
tus	  tehdään	  satu-‐	  ja	  fantasiahahmojen	  ja	  kirjallisuudesta	  tuttujen	  henkilöiden	  maa-‐
ilmaan.	  Millaisiin	  uusiin	  seikkailuihin	  ovat	  enkelit,	  pirut	  ja	  metsänhenget,	  Don	  Qui-‐
jote,	  Lolita	  tai	  Punahilkka	  tällä	  kertaa	  joutuneet?	  	  
	  
Ripustuksessa	  1800-‐luku	  kohtaa	  2000-‐luvun	  ja	  vanhat	  tutut	  klassikot	  yhdistetään	  
kokoelman	  uudempiin	  hankintoihin.	  Edustettuina	  ovat	  mm.	  Magnus	  Enckell,	  Ro-‐
bert	  Wilhelm	  Ekman,	  Akseli	  Gallen-‐Kallela,	  Juhani	  Harri,	  Hannaleena	  Heiska,	  
Helena	  Hietanen,	  Alpo	  Jaakola,	  Ismo	  Kajander,	  Manno	  Kalliomäki,	  Jukka	  
Korkeila,	  Harro	  Koskinen,	  Edwin	  Lydén,	  Otto	  Mäkilä,	  Viljo	  Mäkinen,	  Päiviö	  
Pyöttiälä,	  Johannes	  Takanen,	  Kain	  Tapper,	  Anna	  Tuori	  ja	  Miikka	  Vaskola	  
(http://www.turuntaidemuseo.fi/?cat=201&lang=fi,	  7.5.2013.)	  
	  
Kuvisterveisin,	  
	  
Tommi	  Ranti	  



LIITE 2 Käytettyjen laitteiden ja ohjelman esittely 
 
 

    
Korundissa käytetty iPad mobiililaite ja Turussa käytetty iPodTouch (kuvat Ranti) 

 

iPad-laitteen ominaisuudet: 

 

Tabletti-tietokone on yksiosainen kannettava medialaite, jossa interaktiivinen tietokonemainen 

käyttöliittymä. IPod-tableteissa on 9.7” kosketusnäyttö, 1024x768 pikselin resoluutio 132 pikse-

liä per tuuma (ppi), keskusmuistia flashdrive 16 Gt. Laitteessa on 1GHz Apple A4 kustompro-

sessori. Laite painaa 680 g. Laitteissa on internetyhteys bluetoothin tai Wi-Fi 802.11n:n kautta. 

Laitteissa on myös digitaalinen kompassi ja mahdollisuus 3G-yhteyteen. Laitteisiin oli asennettu 

koulun atk-vastaavan toimesta useita ohjelmia aina matematiikan opiskelusta animaation te-

koon kuvataidetunneilla.  

 

 

Käytetty ohjelma: 

 

Tutkimuksessa käyttämäni ohjelma oli  ilmainen  Nik Software Inc:in 

valmistama kuvankäsittely- ja efektointiohjelma Snapseed. Ohjelmalla 

voidaan muokata helposti otettuja valokuvia ja tallentaa ne laitteen 

muistiin, lähettää sähköpostilla tai jakaa sosiaalisessa mediassa ystä-

vien tai perheen kanssa. Applen ohjelmakaupan AppStoren Valokuva-

us ja Video –kategoriaan sijoitettu ilmainen Snapseed–ohjelma on 

kooltaan 27.5 MB ja sen käyttöliittymässä on vaihtoehdot 12 eri kieliva-

linnalle. Erilaisia valokuvan efektointivaihtoehtoja on useita esimerkiksi 

draaman lisääminen kuvaan, grungetyylin lisääminen kuvaan, retroloo-

kin lisääminen kuvaan tai kuvafokuksen muuttaminen. Kuviin voi myös 

lisätä kehykset. Ohjelma on tarkoitettu yli 4-vuotiaille. 

 

 



	   93	  

LIITE 3 Tutkimuslupa 
	  
	  
	  
TUTKIMUSLUPA	  	  
	  
MUSEOVIERAILU	  TURUN	  TAIDEMUSEOSSA	  
	  
Hei,	  
	  
Oppilas	  ______________________________:n	  tekemään	  museovierailua	  ja	  siitä	  syntyneitä	  
digitaalisia	  tallenteita	  saa	  käyttää	  yliopiston	  ja	  museopedagogiikan	  tutkimustar-‐
koituksiin.	  	  
	  
	  
	  
________________________________________	  
huoltajan	  allekirjoitus	  
	  
Lapin	  yliopisto,	  kuvataidekasvatus	  
Rieskalähteen	  koulu,	  kuvataide	  
Tommi	  Ranti	  

tommi.ranti@turku.fi,	  tranti@ulapland.fi	  040-‐5024698	  

KM,	  lehtori	  
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LIITE 4 Kyselylomaketutkimus 
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LIITE 5 Havainto- ja muistiinpanokuvia Korundista ja Turun taidemuseolta 
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LIITE 6 Havaintokuva koululta: Oppilaat odottavat oppitunnin alkua. 
 
 
 

  
 
Useimmilla oppilailla on käytävällä istuessaan mukana mobiililaite, jolla voidaan 
mm. pelailla, surffailla internetissä ja kuunnella musiikkia. (Kuva Ranti) 
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LIITE 7 Oppilaiden teknologia-avusteisia kuvataiteen tehtäviä 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mobiilikuvia Turun taidemuseolta ja 7.lk:n kuvataiteen tunneilta toukokuussa 2013. 
(tekijä tuntematon) 


