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Tämä pro gradu- tutkielma esittelee keinon kuvataiteen ja matematiikan eheyttämiseen          
peruskoulun opetuksessa ongelmanratkaisun kautta. Tarve tutkimukselle lähti vuoden 2014         
opetussuunnitelmauudistuksesta, jossa monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarjoaminen     
kouluopetuksessa kirjattiin ensimmäistä kertaa velvoitteeksi. 
  
Tutkielma lähtee liikkeelle eheyttämisen yleisistä periaatteista ja integraation tavoista, jonka          
jälkeen syvennytään kuvataiteen ja matematiikan yhteneväisyyksiin tieteenaloina sekä        
oppiaineina. Ongelmanratkaisun käsitettä käydään läpi sekä kuvataiteen että matematiikan         
kontekstissa ja pohditaan siihen liittyvää luovuutta. 
  
Tutkimusosuus toteutettiin toimintatutkimuksena peruskoulun kuudennella luokalla.      
Tutkimuksessa kuudennelle luokalle järjestettiin yhdentoista oppitunnin mittainen       
kokonaisuus kuvataiteesta, jossa edetään matemaattisen ongelmanratkaisumallin mukaan.       
Tunnit on järjestetty neljän teeman kautta: ongelman asettaminen, suunnitelman laatiminen,          
suunnitelman toteuttaminen ja ratkaisun arvioiminen. 
  
Aineiston keruu toteutuu oppilaiden kyselylomakkeiden ja opettajan haastattelun avulla.         
Opettajan kanssa käydyt keskustelut muokkaavat tutkimusprosessia, antavat tärkeää tietoa         
kokonaisuuden etenemisestä ja muokkaavat tutkimuksen toteutusta jo sen aikana. 
Aineiston analyysi lähtee liikkeelle kyselylomakkeen numeerisesta tulkinnasta ja se         
täydentyy haastattelusta nousevien tulkintojen avulla. 
  
Tutkimuksesta käy ilmi, että ongelmanratkaisun avulla toteutettu opetus sai oppilailta ja           
opettajalta innostuneen vastaanoton ja edesauttoi kuvataiteen tunneilla käytävää        
taidekeskustelua. Tutkimus myös herätti miettimään eheyttämiseen tarvittavia voimavaroja,        
sekä opettajien välisen yhteistyön tuomaa lisäarvoa opetukseen. 
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This master’s thesis introduces a way to integrate visual arts and mathematics in the              
classroom. In this study the integration happens through problem solving. A basis for this              
study comes from the national core curriculum reformation in 2014, which addresses that             
every student should have at least once a year a studying period which integrates at least                
two subjects. For the first time it’s written to the curriculum as an obligation. 
  
The thesis begins from the basic principles of integration and the ways how it can be put into                  
practice in the classroom. Then it points out the connections between the visual arts and the                
mathematics both in their own branches of science and in the school context. The concept of                
problem solving is examined through the visual arts and mathematics. Also creativity which             
refers to problem solving is clarified. 
  
A research for this thesis is carried out as an action research in the sixth grade of the                  
comprehensive school. The sixth graders are kept a combination of eleven lessons about             
visual arts which proceed through the phases of a mathematical problem solving model:             
addressing the problem, making a plan to solve it, solving the problem and evaluating the               
result. 
  
The material for the analyses is collected via a survey from students and with an open                
interview from their teacher. The discourse between the teacher and the researcher directs             
the progress in the field experiment and even changes following lessons in addition to make               
them more relevant. The analyses are based on the numeric outcome from the survey and               
becomes more precise with the upcoming facts from the teacher’s interview. 
  
The study points out that a studying period through problem solving was well received              
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integration in the classroom and how much more valuable it can be by cooperation of               
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Johdanto 

Tutkielmani käsittelee matemaattisen ongelmanratkaisutaidon käyttöä kuvataiteen      

opetuksessa. Tarkoituksenani on löytää tapa eheyttää matematiikan ja kuvataiteen         

opetusta kummankin aineen ominaislaatua kunnioittaen. Pureudun aiheeseen       

suunnittelemani oppimiskokonaisuuden avulla. Oppimiskokonaisuuden punainen     

lanka on kuvataiteen työ, joka toteutetaan edeten työskentelyssä matemaattisen         

ongelmanratkaisumallin vaiheiden: ongelman ymmärtämisen, ideoinnin, toteutuksen      

ja arvioinnin kautta. Kokonaisuuden jälkeen selvitän kyselyn avulla oppilaiden         

ajatuksia ja haastatellen opettajan kokemuksia toteutuneesta oppimis-       

kokonaisuudesta. 

 

Kiinnostukseni taiteen ja matematiikan yhteyden etsimiseen juontaa omasta        

taustastani luonnontieteiden kandidaattina matematiikan aineenopettajan linjalta.      

Sittemmin kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan päästyäni aineyhdistelmääni on      

ihmetelty monet kerrat sekä kuvataiteen että matematiikan puolella. Ihmettely on          

kuitenkin poikkeuksetta ollut positiivista hämmästelyä. Haluan tutkimukseni avulla        

etsiä siltaa näiden kahden näennäisesti kovin erilaisen oppiaineen välille. Ilokseni          

olen työn edetessä huomannut, etten ole yksin pyrkimykseni kanssa, vaan          

matematiikka ja kuvataide ovat inspiroineet myös monia muita kasvatusalan         

asiantuntijoita viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja sitäkin aiemmin.        

Yhdysvaltalaiset opettajat Caren Holtzman ja Lynn Susholtz ovat pitkän         

poikkitieteellisen yhteistyön seurauksena päätyneet ajatukseen, että matematiikkaa       

ja kuvataidetta yhdistää erityisesti niiden keskittyminen ajatteluun ja        

ongelmanratkaisuun sekä ongelmien lähestymistapojen joustava vaihtelu ratkaisun       

saavuttamiseksi (Holtzman & Susholtz, 2011, s.2).  

 

Aineiden välisten yhteyksien etsiminen on (taas) myös opetussuunnitelman        

näkökulmasta ajankohtaista. Uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014)      

on kirjattu, että opetuksen tulee olla osittain monialaista, eli oppiainerajat ylittävää.           

Toivon, että tutkielmani antaa ideoita myös perinteisen aihelähtöisen eheyttämisen         
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vaihtoehdoksi ja ehdotankin, että eheyttäminen voisi olla myös eri oppiaineiden          

metodien käyttöä toisessa oppiaineessa, tai erilaisten tehtävä- ja ratkaisutyyppien         

soveltamista useamman aineen tunneilla. Tätä ilmiötä, jossa esimerkiksi        

matematiikassa opittua ongelmanratkaisutapaa käytetään kuvataiteen oppimiseen,      

kutsutaan yleiseksi transferiksi. 

 

Arkiajattelussa emme usein huomaa kuvataiteessa piilevää      

ongelmanratkaisua, mutta todellisuudessa sitä esiintyy kaikkialla, jos sen vain osaa          

nähdä ja antaa sille opetuksessa tilaa. Yhden tuotoksen aikaansaaminen sisältää          

usein sarjan pienempiä ongelmia, jossa saattaa olla kyse tekniikoiden, sommitelman          

tai värien valinnasta. Kuvan tekeminen sisältää usein myös ongelman siitä, mitä           

tekijä haluaa ilmaista, ja miten hän saa sen ilmaistua. Taito- ja taideaineissa            

ongelmanratkaisu, tietäminen, motorinen tekeminen, luova ajattelu ja esteettiset        

valmiudet ovat kaikki mukana kuvanteko prosessissa (Räsänen, 2010, s.49).  

 

Ennakko-oletukseni mukaan kuvataiteen tunneilla oppiaineen ratkovaa ja       

oivaltavaa luonnetta ei useinkaan tuoda näkyväksi oppilaille. Tutkimuksessani        

haluan testata, miten oppilaat suhtautuvat oppimiskokonaisuuteen, jossa korostan        

matemaattisen ongelmanratkaisumallin avulla kuvataiteen pohtivaa ja ratkovaa       

puolta. Samalla pyrin eheyttämään kuvataidetta ja matematiikkaa toisiinsa tavalla,         

jossa kuvataide ei suinkaan ole välineen roolissa vaan kokonaisuuden ydinsisältö.          

Myös matematiikka on kokonaisuudessa mukana omalla ytimellään, joksi        

ongelmanratkaisua matematiikan kontekstissa usein nimitetään (mm. Pólya, 2004). 

 

Matematiikassa ongelmanratkaisusta puhutaan paljon ja useat tutkijat ovat        

rakentaneet siitä omia mallejaan, joista esimerkkeinä ovat George Pólyan (1948),          

Frank Lesterin (1978) ja Alan Schoenfeldin (1985) mallit, joita Henry Leppäaho on            

koonnut yhteen väitöstutkimuksessaan (2007, s.16). Tutkimukseni      

ongelmanratkaisumallina käytän unkarilaissyntyisen matemaatikon George Pólyan      

muotoilemaa ongelmanratkaisumallia. Pólyan ongelmanratkaisumalli jakaantuu     

karkeasti neljään osaan: ongelman ymmärtämiseen, suunnitelman laatimiseen,       

suunnitelman toteuttamiseen ja tarkastamiseen. Valitsin Pólyan mallin       
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ongelmanratkaisun tueksi, sillä se on selkeä ja tarpeeksi yleistävä, jotta se soveltuu            

kuvataiteelliseen ongelmanratkaisuun. Pólya kirjoittaa itsekin kirjassaan, että uskoo        

mallinsa toimivan myös muihin oppiaineisiin, vaikka hän keskittyykin lähinnä omaan          

aineeseensa, matematiikkaan (2004). 

 

Ongelmanratkaisun osaajille on yhä kasvava kysyntä, varsinkin Suomessa,        

jonka työmarkkinat kaipaavat innovatiivisia moniosaajia esimerkiksi tekniikan ja        

suunnittelun tehtäviin (vrt. Leppäaho, 2007, s. 19). Ongelmanratkaisun käyttäminen         

opetuksessa on näkemykseni mukaan edelleen satunnaista ja siksi onkin tärkeää          

kehittää toimintatapoja, joiden avulla sitä voitaisiin lisätä kouluihin antamalla         

opettajille konkreettisia ja ymmärrettäviä tapoja opettaa ongelmanratkaisua, sekä        

ongelmanratkaisun avulla. Vaikka Pólyan ongelmanratkaisumalli on jo 70 vuotta         

vanha, on se edelleen toimiva runko opetukseen. Yksinkertaisuudessaan se on yksi           

parhaista ongelmanratkaisua kuvaavista malleista. 

 

Ongelmanratkaisuun liittyy läheisesti luovuuden käsite. Luovuudessa on kyse        

uuden keksimisestä tai ajattelemisesta uudella tavalla (Kuitunen, 1997, s. 5).          

Ongelmanratkaisu taas määritellään usein olemassa olevien tietojen       

yhdistelemisestä uudella tavalla. Juuri tämän molempien käsitteisiin kuuluvan        

uudella tavalla ajattelemisen takia ongelmanratkaisu ja luovuus kulkevat käsi         

kädessä. Uskon, että luovuus on asia, jota voimme harjoitella ongelmanratkaisun          

avulla. Jopa tiukasti strukturoituna ongelmanratkaisu saa meidät parhaimmillaan        

keksimään villejä ideoita, joista jotkut saattavat johtaa hyvinkin käyttökelpoisiin ja          

toimiviin ratkaisuihin.  

 

Ongelmanratkaisu ja luovuus ovat myös osa arjen taitoja joita tarvitsemme          

päivittäin. Monet mieltävät ne asioiksi, joiden osaaminen vaatii synnynnäisiä         

ominaisuuksia, joita toisilla on ja toisilla taas ei. Kumpikin ovat kuitenkin           

harjoitettavissa olevia taitoja (vrt Eisner, 1965, s.7). Taitavan opettajan ja hyvän           

suunnittelun avulla ongelmanratkaisu tulee osaksi opetusta. Sen opettaminen vaatii         

toistuvuutta, sillä ongelmanratkaisun tekemisen kautta oppilaille kehittyy tiettyä        

sitkeyttä, kun vastauksiin ei päästäkään aina ensi yrittämällä, tai valmiita esimerkkejä           
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seuraamalla (Vaulamo & Pehkonen, 1999, s. 26). Voidaankin sanoa, että          

ongelmanratkaisu on kuin urheilun harrastamista johon tarvitaan peruskunto, jotta se          

alkaa tuntua palkitsevammalta. 

 

Tutkimuksessani ongelmanratkaisu on sisäänrakennettu kuvataiteen     

oppimiskokonaisuuteen. Pyrin vahvistamaan oppilaiden kuvantekemiseen liittyvää      

ajatusprosessia ja osoittamaan heille, miten matemaattista ongelmanratkaisu-       

ajattelua voi hyödyntää taiteellisessa työskentelyssä. Tutkimani luokka otti        

tutkimuksen avosylin vastaan ja uskalsi heittäytyä innolla uudenlaiseen oppimiseen.         

Tutkimukseni paljasti ongelmanratkaisun ajattelua stimuloivan vaikutuksen, sillä       

tunneilla syntyi paljon hyvää pohdintaa ja keskustelua sekä taiteilijoiden että          

oppilaiden omista töistä. 

 

Ensimmäisessä kolmessa luvussa käsittelen tutkimukseni kontekstia jo       

olemassa olevasta teoriakirjallisuudesta käsin. Erityisesti minua ovat       

tutkimuksessani rohkaisseet Henry Leppäahon (2007) sekä Mirka Havingan ja Päivi          

Portaankorva-Koiviston (2016) tutkimukset, jotka ovat kummatkin omalla tavallaan        

hyvin lähellä omaa tutkimustani. Leppäahon väitöstutkimus käsittelee       

ongelmanratkaisukokonaisuuden rakentamista peruskouluun sekä sen vaikutusten      

tutkimista oppilaiden matemaattisen ongelmanratkaisun hallintaan ja asenteeseen       

ongelmanratkaisua kohtaan. Havingan ja Portaankorva-Koiviston tutkimus taas       

kuvaa tapoja yhdistää kuvataiteen ja matematiikan opetusta ja pohtii, miten          

suunnitelman mukainen opetus toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita. Oma       

tutkimukseni on tavallaan näiden kahden lähestymistavan hybridi tutkiessaan, miten         

matemaattinen ongelmanratkaisumalli soveltuu kuvataiteen opetukseen. 

 

Lähden teoriaosuudessa liikkeelle tutkimuksen yleisestä viitekehyksestä, eli       

opetuksen eheyttämisestä ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Tähän olen       

saanut paljon tukea ajatuksilleni Hannele Cantellin toimittamasta       

artikkelikokoelmasta (2015), joka käsittelee monen eri asiantuntijan avulla        

opetussuunnitelma uudistusta, eheyttämistä koulukontekstissa ja sitä, miten sitä voi         

käytännössä toteuttaa.  
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Rajaan käsittelyäni kuvataiteen ja matematiikan eheyttämiseen, josta saan        

mielenkiintoista tietoa Marjo Rissasen väitöstutkimuksesta (2016), jossa hän        

haastatteli oppilaita ja opettajia eheyttämiseen liittyen juuri taito- ja taideaineiden          

kontekstissa. Käsittelen kuvataiteen ja matematiikan yhteyksiä myös yleisemmällä        

tasolla puhuen matematiikan vaikutuksesta taidemaailmaan sekä matematiikan       

kauneudesta ja visuaalisuudesta. 

 

Tämän jälkeen tarkennan vielä erityisesti ongelmanratkaisuun näissä       

oppiaineissa ja käytän siihen avukseni Hannu Kuitusen (1997) luovaa         

ongelmanratkaisua käsittelevää teosta sekä Jaana Vaulamon ja Erkki Pehkosen         

(1999) ajatuksia avoimesta ongelmanratkaisusta. Luovuuteen pureudun Kari       

Uusikylän määritelmien ja ajatusten avulla (1999; 2012). Löysin myös useita          

ajatuksia ongelmanratkaisusta ja luovuudesta kuvataidekasvatuksen alan      

kirjallisuudesta mm Inkeri Savalta (2007) ja Marjo Räsäseltä (2011), ja tuon myös ne             

esiin kolmannessa luvussa. 

 

Neljännessä luvussa kuvaan tutkimukseni lähtökohdat ja menetelmät. Tähän        

saan tukea Pirkko Anttilalta (2005), joka on laajasti perehtynyt erityisesti taide- ja            

kulttuurialojen tutkimukseen sekä Sirkka Hirsijärven, Pirkko Remeksen ja Paula         

Sajavaaran (2012) oppaasta.  

 

Tulosluvussa käsittelen aineistoni jakaen ne kolmeen ryhmään.       

Ensimmäiseksi kokoan yhteen oppimiskokonaisuudesta saatavat tiedot      

tuntisuunnitelmien ja -materiaalien, opettajan kanssa käytyjen keskustelujen sekä        

sivuten kevyesti myös oppilaiden tunneilla tehtyjä tuotoksia. Sen jälkeen käsittelen          

oppilaiden kyselylomakkeiden vastaukset yksityiskohtaisesti etsien yleisiä linjoja ja        

erityistapauksia. Tämän jälkeen käsittelen opettajan haastattelun ja vedän lopuksi         

aineistoista nousseet tärkeimmät seikat yhteen.  
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Luotettavuus luvussa pohdin otsikon mukaisesti tutkimuksen luotettavuuteen       

ja eettisyyteen vaikuttaneita seikkoja. Viimeisessä luvussa annan itselleni luvan         

pohtia ja analysoida tutkimuksessa esiin nousseita seikkoja vapaammin sanoin.  

 



 

12 

1. Opetuksen eheyttäminen peruskoulussa 

Suomessa peruskoulu siirtyy käyttämään uutta opetussuunnitelmaa portaittain       

vuosien 2016ー2019 aikana. Alakouluissa opetussuunnitelma otettiin käyttöön       

syyslukukaudella 2016 ja yläkouluissa siten, että uuden opetussuunnitelman mukaan         

ala-asteella opiskelleet koululaiset jatkavat sen käyttöä yläasteelle siirtyessään.        

Peruskoulun siirtymävaihe päättyy vuoden 2019 elokuuhun mennessä, jonka jälkeen         

kaikilla vuosiluokilla käytetään uutta opetussuunnitelmaa. Viittaan tekstissä vuonna        

2014 julkistettuun perusopetuksen opetussuunnitelmaan pelkästään     

opetussuunnitelmana ja käytän vanhempiin opetussuunnitelmiin viitatessa kyseisen       

suunnitelman vuosilukua.  

 

Tässä luvussa käsittelen eheyttämistä peruskoulun opetussuunnitelman ja       

sen uudistuksen näkökulmasta. Kuvaan eheyttämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja        

opetussuunnitelman asettamia velvoitteita. Avaan eheyttävän opetuksen taustalla       

olevaa kognitiivista ja konstruktivistista oppimiskäsitystä ja lopuksi esittelen        

konkreettisia keinoja eheyttämisen toteuttamiseen kouluopetuksessa. 

1.1 Eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet  

Uudessa opetussuunnitelmassa puhutaan opetuksen eheyttämisestä sekä      

monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja todetaan: “Jotta voidaan turvata kaikkien        

oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiinnostavaan       

tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin         

sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.” (POPS       

2014, s.31.) Opetussuunnitelmauudistus asettaa monialaisuuden toteutumiselle      

tiukemmat raamit kuin ennen, sillä koettiin että löyhät kansalliset linjaukset, jotka           

löytyvät myös edellisestä opetussuunnitelmasta (2004) eivät riittäneet takaamaan        

kaikille oppilaille laadukasta monialaista opetusta (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s.          

24). 
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat koulun vastaus eheyttää oppilaiden       

näkemyksiä maailmasta. Ne ovat kestoltaan teemapäiviä pidempiä, tuntimäärältään        

esimerkiksi yhden kouluviikon pituisia kokonaisuuksia, joilla on selvä suunnitelma ja          

tavoitteet. Lisäksi niiden toteutukseen tulee sisällyttää useampi oppiaine.        

Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla pyritään lisäämään oppilaiden kokemaa      

miellekkyyttä opiskeluun, sekä heidän kykyään nähdä opiskeltavien asioiden        

yhteyksiä ja merkityksiä omassa elämässään. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s.31.)          

Monialaiset oppimiskokonaisuudet mahdollistavat asioiden soveltamisen ja      

luovuuden käytön, kun asioita tarkastellaan eri tiedonalojen näkökulmista käsin. 

 

Hannele Cantell kirjoittaa artikkelissaan eheyttää-sanan ristiriitaisuudesta ja       

monenlaisista käyttötarkoituksista. Opetuksen yhteydessä eheyttämisellä     

tarkoitetaan Cantellin mukaan nimenomaan oppiaineiden opetuksen eheyttämistä,       

eli oppiaineiden välisten yhteyksien löytämistä ja hyödyntämistä eri tavoin. Se on           

pyrkimystä saada oppilaat ymmärtämään opiskeltavat asiat kokonaisvaltaisesti.       

Tämän edellytyksenä on, että tieteenalat yhdessä luovat oppilaalle yhteistä         

ymmärrystä. Todellisen maailman ilmiöiden kaoottisuus haastaa eheyttämistä, sillä        

miten ilmiöstä, joka ei todellisuudessa ole ristiriidaton voitaisiin tuottaa oppilaille eheä           

käsitys. (Cantell, 2015, s.14ー15.)  

 

Martti Hellström kuvailee opetuksen sisällön eheyttämisen olevan toimintaa,        

jossa oppilaiden tieto- ja taitorakenteita yhdistellään yli oppiainerajojen (Hellström,         

2008, s.55). Tutkimuksessani eheyttää käsite tarkoittaa Cantellia ja Hellströmiä         

mukaillen opetuksen eheyttämistä ainerajojen yli ja ilmiöiden tarkastelua eri         

oppiaineiden näkökulmista. 

 

Eheyttäminen on perinteisesti jaettu vertikaaliseen ja horisontaaliseen       

eheyttämiseen. Vertikaalisella eheyttämisellä tarkoitetaan, että toisiinsa liittyvät       

oppimiskokonaisuudet liitetään yhteen ajallisesti loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä       

voi esimerkiksi tarkoittaa, että ensin käsitellään arkkitehtuuria, sitten syvennytään         

Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja lopuksi suunnitellaan ja rakennetaan pienoismalli         

funktionaaliseen tyyliin. Horisontaalisella integraatiolla tarkoitetaan puolestaan sitä,       
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että opetus liitetään laajempaan kontekstiin, esimerkiksi toisten oppiaineiden tai         

oppilaiden elämismaailman ilmiöiden kautta. Käsittelen eheyttämisen eri muotoja        

lisää kappaleessa 1.3 Erilaisia eheyttämisen tapoja ja annan samalla lisää          

esimerkkejä siitä, miten eheyttämistä voi toteuttaa koulumaailmassa. (Hellström,        

2008, s. 56.) 

 

Opetuksen eheyttäminen tukee myös opetussuunnitelman laaja-alaisten      

osaamisalueiden opettamista. Laaja-alaisten osaamisalueiden 1) ajattelu ja       

oppimaan oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) Itsestä          

huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito, 5) tieto- ja viestintäteknologian          

osaaminen, 6) työelämätaidot ja yrittäjyys ja 7) osallistuminen, vaikuttaminen ja          

kestävän tulevaisuuden rakentaminen opettaminen vaatii koko koulun ja aineiden         

välistä yhteistyötä, sillä mikään oppiaine ei yksin kykene vastaamaan yhteenkään          

tavoitteeseen. (POPS, 2014 s.17ー23.) Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla      

oppilaille kyetään opettamaan laajempaa ja monitahoisempaa ajattelua. Se edistää         

ennen kaikkea ajattelun ja oppimisen taitoja osoittamalla oppilaille eri oppiaineiden          

tietojen käyttömahdollisuuksia muissa oppiaineissa. Laaja-alaiset osaamisalueet      

voivat itsessäänkin toimia hyvänä lähtökohtana monialaisia oppimiskokonaisuuksia       

suunniteltaessa. 

 

Kuvataide on jo omana aineenaankin integroiva oppiaine. Se yhdistää         

tietämistä, luovaa ajattelua, ongelmanratkaisua, esteettisyyttä ja konkreettista       

tekemistä. Kuvataide on myös välineaine siinä määrin, että sen opettaminen edistää           

monien yleisten kasvatustavoitteiden opettamista, kuten kriittisyyttä ja       

pitkäjänteisyyttä. (vrt. Räsänen, 2010, s.49ー50.) Uskonkin, että kuvataiteen        

tunneilla opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamistavoitteiden opettaminen on      

luontevasti enemmän mukana, kuin monien muiden oppiaineiden tunneilla.  

1.2 Opetuksen eheyttämisen taustalla oleva oppimiskäsitys 

Eheyttävän opetuksen ja oppimisen taustalla on käsitys oppilaasta tiedonrakentajana         

itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Tätä aktiiviseen tiedonrakentamiseen        
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nojaavaa oppimiskäsitystä kutsutaan sosiaaliseksi konstruktivismiksi. (Jarvis &       

Neasted, 2012, s.28.) Lisäksi eheyttävä ja monialainen opetus perustuu siihen, että           

ajatellaan tiedonalojen ja tietämisen tapojen olevan yhdenvertaisia ja oppilaalle yhtä          

tärkeitä omaksua, jotta hänestä kasvaisi tasapainoinen yhteiskunnan jäsen. Tätä         

ajattelutapaa kutsutaan puolestaan kognitiiviseksi oppimiskäsitykseksi.     

Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä eri tiedonhankinnan tavat ovat samanarvoisia ja        

pyritään siihen, että kaikilla on mahdollisuus kehittää eri tietämisen tapojaan. Tämän           

takia myös koulussa on tärkeä opettaa erilaisten tietämisen tapojen, kuten äänten,           

kuvien ja liikkeen avulla. (Räsänen, 2010, s.51.) 

 

Anneli Niikko kuvaa konstruktivistisen oppimisnäkemyksen ja kognitiivisen       

oppimiskäsityksen olevan joillekin jopa synonyymejä. Molemmat perustuvat       

humanistiseen ihmiskäsitykseen jossa oppiminen tapahtuu kokemuksen ja arjen        

kautta oppijan määrätietoisuuden ja oman uteliaisuuden kautta. (Niikko, 2000, s. 23.)           

Oppiva ihminen rakentaa tavallaan oman todellisuutensa, jossa sisäinen ja ulkoinen          

maailma kietoutuvat toisiinsa (Sava, 1996, s. 155). 

 

Opetussuunnitelman perusteissa oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka       

kykenee itsenäisesti asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia. Oppilas toimii         

ja rakentaa tietojaan, minäkuvaansa ja maailmankuvaansa itsenäisesti ja yhdessä         

muiden kanssa. Vuorovaikutteisuus on vahvasti läsnä oppimisprosessissa sekä        

yhdessä rakennetun ja jaetun tiedon, että palautteen antamisen ja vastaanottamisen          

muodossa. Oppilas oppii kokonaisvaltaisesti; ajattelun ja kielen lisäksi oppimista         

tapahtuu myös kehollisuuden ja aistimisen kautta. Oppilas kykenee havainnoimaan         

ja reflektoimaan omaa oppimistaan. Jotta oppimisen suunta ja laatu säilyisivät          

oppilas saa jatkuvaa palautetta edistymisestään opettajalta ja muilta ryhmän         

jäseniltä. Tämän tarkoituksena on edesauttaa oppilaan myönteisen käsityksen        

syntymistä itsestä oppijana. (POPS, 2014, s.17.) 

 

Monialaisessa oppimisessa oppijan omat lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet        

otetaan huomioon. Siinä tiedostetaan myös tunteiden vaikutus oppimiseen. Se, mitä          

oppilas oppii, kontekstualisoituu ja saakin merkityksiä juuri tunteiden ja sosiaalisten          
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tilanteiden kautta (Räsänen, 2011, s.125). Taito- ja taideaineissa taitamista ja          

tietämistä ei eroteta toisistaan. Tieto rakentuu toiminnan kautta ja ilmenee sekä           

prosessissa, että tuotoksessa. Taito- ja taideaineiden taustalla oleva oppimiskäsitys         

on kokonaisvaltainen, jossa on tilaa myös tunteille ja aistimiselle. Tässä          

oppimiskäsityksessä kädentaidot, tietäminen, esteettisyys, luovuus ja      

ongelmanratkaisu kietoutuvat erottamattomaksi kokonaisuudeksi. (Räsänen, 2010,      

s.48ー49.) Juuri tämän takia taide- ja taitoaineet ovat otollinen foorumi myös           

integraatiolle. 

 

Oppilas on siis aktiivinen tiedonetsijä ja rakentaja, joka suuntautuu oppimista          

kohti itse ja ryhmän jäsenenä. Hän oppii koko kehollaan ja hyödyntää monipuolisia            

oppimisstrategioita. Tulevaisuuden opetuksessa pyritään yhä enemmän opettamaan       

oppilasta osallistaen ja innostaen, kuitenkin sitä realiteettia silmällä pitäen, että          

monet asiat täytyy oppia kunnolla ja tarkasti. Vaikka opettajan rooli muuttuukin           

uuden oppimiskäsityksen valossa enemmän oppimisen mahdollistajaksi kuin       

tiedonjakajaksi, hänellä on edelleen vastuu siitä, että oppimisen tavoitteet         

saavutetaan (Lonka ym., 2015, s.63ー64). 

 

Tutkimuksen oppimiskäsitys on yhdistelmä yllä esitetyistä näkökulmista.       

Lähden siinä, että oppilaat rakentavat tietonsa itse, eikä tietoa tai taitoa pysty            

pureskelemaan heille valmiiksi opettajan toimesta. Toki ulkoa opetteleminen on         

mahdollista, kuten moni arkikokemuksesta on huomannut. Ulkoa opettelemisen        

tulokset ovat heikkoja, eikä aitoa sisäistämistä tapahdu. Oppilaat oppivat         

monipuolisilla keinoilla, ja jokainen omalla yksilöllisellä tavallaan. Näin ollen pyrin          

siihen, että opiskelu tapahtuu useampien tietämisen tapojen kautta, joista         

tutkimuksessani ovat mukana muun muassa kuvien katsominen, keskusteleminen ja         

käsillä tekeminen. 

1.3 Erilaisia eheyttämisen tapoja 

Eheyttämiseen on annettu opetussuunnitelman perusteissa konkreettisia keinoja,       

kuten rinnastaminen, jaksottaminen ja teemapäivät. Myös äärimmilleen viety        
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eheyttämisen muoto, kokonaisopetus, jossa opetus ei noudata lainkaan        

oppiainejakoa, on mainittu. Rinnastamisessa kahdessa oppiaineessa käsitellään       

samanaikaisesti samaa asiaa, joka voisi kuvataiteen ja matematiikan osalta olla          

esimerkiksi symmetria. Jaksottamisessa asiat taas tulevat peräkkäin ja tämä voisi          

olla vaikkapa kokonaisuus, jossa opetellaan käyttämään harppia ja viivainta ensin          

matematiikan tunnilla ja hyödynnetään tätä taitoa myöhemmin kuvataiteen tunneilla.         

Teemapäivät hyödyntävät usein jotain suurempaa kokonaisuutta, johon otetaan eri         

oppiaineissa erilaisia näkökulmia. Teemana voisi olla vaikkapa maahanmuutto, josta         

matematiikan tunneilla tutkittaisiin tilastoja prosenttilaskun avulla ja kuvataiteessa        

tutustuttaisiin esimerkiksi maahanmuuttajien synnyttämiin alakulttuureihin. (Pops,      

2014, s. 31.) Irmeli Halinen ja Liisa Jääskeläinen mainitsevat eheyttämisen keinoksi           

vielä oppiaineiden ryhmittelyn oppiainekokonaisuuksiksi, kuten varsinkin      

peruskoulun alaluokilla on usein ollut tapana tehdä ympäristöoppi nimisen         

oppiaineen muodossa (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s.26).  

 

Nyt opetussuunnitelmassa uutena velvoitteena olevat monialaiset      

oppimiskokonaisuudet syventävät aineiden eheyttämistä pidemmän kestonsa ja       

suunnitelmallisuutensa avulla. Monialaiseen opettamiseen on tarjolla useita erilaisia        

lähestymistapoja. Kaksi yleisintä perusajatusta löytyy ilmiö- ja tiedonalalähtöisestä        

eheyttämisestä ja monet spesifimmät eheyttämisen tavat asettuvat jompaan        

kumpaan kategoriaan. Hahmottelen näiden kahden lähestymistavan eroa kuvassa 1.         

Ero kiteytyy niissä siihen, mistä lähtökohdasta ne lähestyvät ilmiötä.         

Ilmiölähtöisessä eheyttämisessä opetuksen lähtökohdaksi otetaan jokin oppilaita       

kiinnostava usein moniselitteinen ilmiö, josta käsin päästään opiskelemaan        

relevantteja sisältöjä ja ymmärtämään tieteenaloille keskeisiä käsitteitä.       

Tiedonalalähtöisessä eheyttämisessä alkutilanne on päinvastoin ja opettaminen       

aloitetaankin tiedonalojen käsitteistä, joiden avulla pyritään hahmottamaan       

monimutkaisia ilmiöitä. (Juuti, Kairavuori & Tani, 2015, s. 82ー83.)  
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Kuva 1. Ilmiölähtöisen ja tieteenalalähtöisen eheyttämisen erilaiset lähtökohdat (Juuti, Kairavuori &           

Tani, 2015, s.82ー83 tekstiä mukaillen). 

 

Kirsti Lonka kollegoineen kirjoittaa artikkelissa ilmiölähtöisen opetuksen       

lähtökohdista ja toteutuksesta. Ilmiölähtöiseen oppimisprosessiin lähdetään jostakin       

todellisen maailman ilmiöstä käsin, mieluiten sellaisesta, jonka oppilaat jo valmiiksi          

kokevat merkitykselliseksi. Tällä tavalla oppilaiden sitoutuminen opiskeluun saadaan        

kasvamaan ja näin myös oppimisesta tulee omakohtaisempaa ja motivoivampaa.         

Tässä opiskelutyylissä oppilaat rakentavat yhdessä tietoa ja samalla omaa kuvaansa          

maailmasta. Oppilaat myös oppivat että samaan aiheeseen on monia eri          

näkökulmia, ja vaikka ihmiset ajattelisivat eri tavalla molemmat voivat olla oikeassa           

ja työskennellä yhdessä. (Lonka ym., 2015, s. 49ー73.) 

 

Tiedonalalähtöisen opetuksen lähtökohtia on tiedonalojen kohteleminen      

tasavertaisina laajemman ymmärryksen saavuttamiseksi. Tiedonalojen välinen      

vuorovaikutus on tiedonalalähtöisessä opetuksessa keskeistä. Tiedonalalähtöisessä      

opetuksessa nähdään tärkeäksi auttaa oppilaita ensin ymmärtämään tarpeelliset        

käsitteet ja vasta sen jälkeen ohjata heitä tutkimaan niiden avulla maailman           

monimutkaisia ilmiöitä (Juuti, Kairavuori & Tani, 2015, s. 82). Marjo Räsäsen           

mielestä syvällisen integraation edellytyksenä on se, että kunkin oppiaineen         

itsenäisyys säilyy (2010, s.48). Tiedonalalähtöisessä opetuksen eheyttämisessä eri        

tieteenalojen avulla käsitellään ilmiön eri puolia, kuitenkin tieteenalojen        

ominaislaatua kunnioittaen niin, että oppilaat kykenevät edelleen hahmottamaan,        

mistä näkökulmasta ilmiötä kulloinkin tarkastellaan. Omassa tutkimuksessani       
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käsittelen ongelmanratkaisun käsitettä sekä kuvataiteen että matematiikan       

kontekstin kautta. 

 

Leena-Maija Niemi on ollut mukana kehittämässä monialaista       

toimintakulttuuria koulussaan ja kirjoittaa listaa artikkelissaan ohjeita monialaisuuden        

toteuttamiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksia toteuttavaa koulukulttuuria ei      

synny yhdessä päivässä, vaan sille pitää antaa aikaa muodostua. Jotta eheytys           

tapahtuisi aidosti, on aineenopettajien välinen yhteistyö välttämätöntä ja kaikkien on          

otettava vastuuta kokonaisuuden toteutumiseksi. Myös koulun puitteiden täytyy olla         

kunnossa eheyttämisen mahdollistumiseksi. Esimerkiksi käytettävissä olevat tilat,       

lukujärjestyksen suunnittelu ja mahdollisuus saada sijainen monialaisen retken ajaksi         

tukevat koulun eheyttävää toimintakulttuuria. Tällainen toiminta vaatii opettajalta        

alussa myös aimo annoksen rohkeutta, kun monet toimintatavat vaativat uuden          

kokeilemista. Niemen mukaan tiedottamiseen ja teknologian käyttöön tulee kiinnittää         

huomiota, ja kokonaisuudet pitää dokumentoida ja arvioida. (Niemi, 2015, s. 118ー          

122.) 

 

Eheyttämisen tavat eivät ole toisistaan erillisiä ja poissulkevia, vaan ilmenevät          

opetuksessa samaan aikaan ja usein vain osittain. Tutkimukseni eheyttävän         

oppimiskokonaisuus lähtee ongelmanratkaisun käsitteestä, jonka avulla lähdetään       

ensin ratkaisemaan matemaattista ja sen jälkeen kuvataiteellista ongelmaa. Koska         

ongelmanratkaisumalli tässä yhteydessä ajatellaan tulevan matematiikan      

kontekstista, voidaan oppiaineiden ajatella kulkevan rinnakkain kokonaisuuden       

aikana ja eheyttämisen olevan horisontaalista. Havinga ja Portaankorva-Koivisto        

mainitsevat eheyttämisen voivan olla myös oppiaineiden yhteisten metataitojen        

oppimista (2016, s. 189). Tutkimuksen oppimiskokonaisuus asettuu nimenomaan        

tähän eheyttämisen tapaan tarjoten oppilaille mahdollisuuden nähdä miten samalla         

ja miten erilaisella tavalla ongelmanratkaisu toimii kuvataiteen ja matematiikan         

opiskelussa.  
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2. Kuvataiteen ja matematiikan yhdistämisen 

lähtökohtia 
Kuvataide ja matematiikka eivät ole niin erillisiä toisistaan, kuin ensisilmäyksellä          

usein näyttää. Länsimaisen historian valossa ne ovat kulkeneet käsi kädessä pitkään           

ja ovat vasta viimeisen kahdensadan vuoden aikana erkaantuneet toisistaan.         

Kouluun erilliset oppiaineet ovat muodostettu, jotta opetus voitaisiin järjestää         

mahdollisimman tehokkaasti (Jarvis & Neasted, 2012, s.26). Nyt oppiaineiden ja          

tieteenalojen välisiä yhteyksiä on taas alettu huomaamaan ja etsimään         

koulumaailman lisäksi myös monilla poikkitieteellisillä aloilla. 

 

Olen opintotaipaleeni aikana tavannut kuvataiteen ja matematiikan       

opiskelusta hämmästyneiden lisäksi paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka kokevat         

minun laillani tämän olevan juuri se paras aineyhdistelmä. Nämä ovat olleet ihania            

rohkaisevia kokemuksia. Lähden kuitenkin yhteyksien etsimisessä liikkeelle siitä        

näkökulmasta, että tämä yhteys on harvojen nähtävissä, ja pyrin tuomaan näitä           

yhteyksiä seuraavassa esiin myös sellaiselle lukijalle, joka ei sitä välttämättä tulisi           

itse ajatelleeksi.  

 

Koulun arjessa kuvataiteen ja matematiikan opettaminen tapahtuu kovin eri         

ympäristöissä ja eri opettajien opettamana. Näiden kahden aineen yhdistämiseen         

käytettävien metodien määrä on vielä pieni ja uusia ideoita tarvitaan. Vaikka           

kuvataiteen käyttöä muiden oppiaineiden opetukseen on jo tutkittu jonkin verran          

kuvataidekasvatuksen puolella (esim. Dacey & Donovan, 2013; Holzman & Susholtz,          

2011; Kairavuori, 2004), harvassa ovat ne tutkimukset, jossa testattaisiin muiden          

oppiaineiden metodien soveltuvuutta kuvataiteeseen. Tähän tarpeeseen haluan       

tutkielmallani aloittaa keskustelua ja tarjota yhden lähestymistavan. 

 

Käsittelen seuraavaksi hieman kuvataiteen ja matematiikan yhtymäkohtia       

arjessa, työelämässä sekä taide- ja tiedemaailmassa. Sen jälkeen tarkennan         
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käsittelyä koulumaailmaan ja esittelen muutamia uusia tutkimuksia ja oppikirjoja,         

sekä oman tutkimukseni paikan tieteenalojen risteyksessä. 

2.1 Tieteenalojen rinnakkaisuus 

Matematiikka ja taide kulkevat nykyään rinnakkain monella alalla, kuten pelien ja           

rakennusten suunnittelussa, muotoilussa sekä monissa taiton ja graafisen        

suunnittelun töissä. Jos vielä yleistetään aloille, joissa tarvitaan visuaalisuutta ja          

matemaattisuutta edes jossain muodossa lista pitenee entisestään (kulttuurituottaja,        

mainostoimittaja, laatoittaja, rakentaja…).  

 

Taiteilijat ovat usein löytäneet innoitusta työlleen matematiikan saavutuksista        

ja jopa etsineet selitystä kauneudelle matemaattisista suhteista, kuten kultaisesta         

leikkauksesta tai symmetriasta. Matematiikan kautta on siis etsitty kaavaa, joka          

takaisi visuaalisen kauneuden. (Gamwell, 2016.) Taiteilijat ovat jakaneet jopa ihmistä          

piirtäessään kohteensa sopivissa matemaattisissa suhteissa saadakseen aikaan       

mahdollisimman täydellisen figuurin, eikä nykypäivänäkään ole tavatonta käydä        

ihmisen piirtämistä läpi murtolukujen avulla. Taide on myös halunnut kuvata ja           

symboloida matematiikkaa. Esimerkiksi jo Egyptin hautakammioista (Esim. Mennan        

hautakammio) löydetyissä seinämaalauksissa on esitetty mittaamista ja laskentaa.        

Nykyaikana matematiikka ja sen kauneus eivät ole lakanneet inspiroimasta         

taiteilijoita, jonka konkreettisimpia näytteitä ovat esimerkiksi optinen ja        

matemaattinen taide sekä fraktaalit.  

 

Matematiikassa on paljon visuaalisia ja kauniita elementtejä, kuten        

geometrisia muotoja (kuva 2) ja käyriä. Siinä on kuitenkin myös loogista kauneutta,            

esimerkiksi tiiviissä selkeässä todistuksessa (kuva 3). (Lehto, 2001, s.1.) Itse pääsin           

osalliseksi tästä kauneudesta tehdessäni matematiikan kandidaatin tutkielmaani, kun        

muokkasin vaivalla löytämiäni todistuksia mahdollisimman yksinkertaiseen ja       

sievään muotoon (kuva 3). Ikävä kyllä jälkimmäisen tyyppinen matematiikan         

kauneus ei aina avaudu sille, joka ei osaa sen kieltä lukea. 
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Kuva 2. Matemaattisella kaavalla luomani     
geometrinen kuvio  

Kuva 3. Yksi kandidaatintyössä (2014)     
tekemäni todistus. 

 

Olli Lehto kirjoittaa matematiikan kauneudesta ja siitä, miten myös         

matematiikassa, kuten taiteessa luovuus ja idean toteuttamisen vapaus on         

olennainen osa matemaatikon tai taiteilijan luomistyötä. Taiteelle ja matematiikalle         

on hänen mukaansa yhteistä myös se, että kummassakin tarvitaan ensin idea, jota            

sitten lähdetään tieteenalan välineillä konkretisoimaan. Matematiikassa säännöistä ja        

tiukoista periaatteista huolimatta ideoille voidaan antaa muoto monin eri tavoin. Juuri           

tämä pyrkimys luoda ideasta kuva yhdistää matematiikkaa ja kuvataidetta.         

Matematiikassa on myös havaittavissa ‘matemaattinen maku’, joka on        

hämmästyttävän yhtenäinen kansallisten rajojen yli. Matemaatikot ympäri maailmaa        

arvottavat kaunista matematiikkaa samalla tavalla, vaikka toiset saattavatkin pitää         

tietyntyyppistä matematiikkaa kauniimpana kuin toiset. (Lehto, 2001.)  

 

Maarit Järvenpää puhuu matematiikan kauneuden arvottamisesta ja vertaa        

sitä musiikkiin, jossa meille voidaan hyvin esittää kysymys, pidämmekö tietystä          

kappaleesta vai emme. Matematiikka jakaantuu puhtaaseen ja soveltavaan        

matematiikkaan, ja usein näiden suuntausten edustajilla saattaa olla hyvin erilainen          

käsitys siitä, minkälainen matematiikka on kaunista. Järvinen itse puhuu fraktaali          

matematiikan kauneudesta ja kertoo siitä, millainen kauhistus ne olivat         
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matemaatikoille alkuajoillaan, vaikka nykyään matematiikan kauneudesta      

puhuttaessa ne nousevat usein esiin. (Järvenpää, 2003, s. 11ㄧ14.) Hyvä esimerkki           

matematiikan kauneudesta puhuttaessa on myös Dan Pedoen geometrian yhteyksiä         

visuaalisiin taiteisiin etsivä kirja Geometry and the visual arts (1976), jossa hän etsii             

yhtymäkohtia geometrialle ja taiteelle. Pedoe puhuu myös siitä merkityksestä, joka          

geometrialla on ollut länsimaiselle estetiikalle, taiteelle, tieteelle ja arkkitehtuurille.         

(Pedoe, 1967.) 

 

Inkeri Savan tulkinnat kauneudesta sopivat hyvin sekä kuvataiteen, että         

matematiikan kontekstiin. Hän on oppineisuutensa kautta muodostanut käsityksen        

kauneudesta, jossa esteettisyys ja eettisyys ovat kietoutuneet erottamattomasti        

yhteen, ja kauneus on jotain, mitä kohti ihmiset pyrkivät halutessaan parempaa.           

Hänen mukaansa se on myös ennen kaikkea ihmisessä ja tämän ajatuksissa, eikä            

missään ulkoisessa objektissa. (Sava, 2007, s. 101ー102.)  

 

Joskus meidän on vaikea sanoa, onko henkilö taiteilija, vai matemaatikko.          

Usein näissä tapauksissa hän on molempia. Mielenkiintoinen esimerkki heistä on          

Roger Penrose, joka tutki geometrian avulla laatoituksia ja loi samalla kauniita           

sovellusmahdollisuuksia kuva- ja rakennustaiteeseen (esim. deBurjin, 1981). 

 

Kuvataide ja matematiikka perustuvat siis kumpikin tarkoille havainnoille, joita         

pyritään tieteenalan keinoin ilmaisemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.      

Kummallakin tieteenalalla on oma symbolinen järjestelmänsä, jonka tuntemista        

edellytetään, jotta alan työt ja teokset avautuisivat katsojalle. Sekä kuvataiteessa          

että matematiikassa esteettisyys, estetiikan kokemus ja siitä syntyvä mielihyvä ovat          

tärkeitä. Matematiikkaa ja kuvataidetta yhdistää mielestäni myös se, että ne ovat           

omina puhtaina tieteenaloinaan tavallaan erillään ihmisen arjesta. Toisin sanoen         

taiteilijan tai matemaatikon, joka toimii vain ja ainoastaan oman tieteenalansa          

kehityksen hyväksi tai ilmaistakseen itseään ja ajatuksiaan, ei tarvitse miettiä mihin           

syntyvää tuotetta voi käyttää, vaan tuotos on arvokas itseisarvoisesti tieteenalan          

sisällä, jos se tuo alalle jotain uutta. Kuitenkin kummankin tieteenalan tuloksia ja            

tuotoksia käytetään laajalti soveltavilla tieteen- ja taiteenaloilla.  
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2.2 Integraatio koulumaailmassa 

Opetussuunnitelman mukaan “kuvataiteen tehtävänä on ohjata oppilaita tutkimaan ja         

ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista maailmaa taiteen keinoin” . Lähtökohtana ovat         

oppilaan omat kokemukset ja mielikuvitus. Kuvataiteen tehtävänä on myös kasvattaa          

oppilaita kriittisyyteen, kulttuurin tuntemukseen ja opettaa monilukutaitoa (Pops        

2014, s.266). Matematiikan opetussuunnitelmassa mainittu tehtävä on kehittää        

oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Sen tulisi tukea          

positiivista suhdetta matematiikkaan ja auttaa oppilasta näkemään matematiikan        

hyödyllisyys yhteiskunnassa (Pops 2014, s.128).  

 

Taiteen ja matematiikan integraation epätavallisuuteen vaikuttaa se, että        

yhteiskunnassamme näillä oppiaineella on tietynlainen mystinen maine. Niiden        

osaamisen ajatellaan kuuluvan vain harvoille ja valituille. (Dacey & Donovan, 2013,           

s.6.) Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on tehty useampia näiden kahden          

aineen yhdistämiseen avuksi tarkoitettuja tehtäväkirjoja. Useissa tapauksissa taiteita        

on käsitelty yleisemmällä tasolla ja tehtävien joukossa on myös draamaan, musiikkiin           

ja käsitöihin liittyviä tehtäviä. (esim. Schester, 2011; Brewer, 2010 ym.) Myös           

Suomessa kuvataidetta on yhdistetty matematiikkaan kouluopetuksessa. Esimerkiksi       

Kiasman kiertokoulussa kokeiltiin lähestymistapaa, jossa taide toimi       

oppimisympäristönä muille aineille. Kiertokoulun matematiikassa taiteen avulla       

opetettiin tasogeometriaa ja suhteita. (Kairavuori, 2004, s.18.) 

 

Kuvataiteen ja matematiikan yhdistämisen haasteena on ihmistieteiden ja        

luonnontieteiden erilainen tapa katsoa maailmaa. Ihmistieteissä olennaista on        

ihmisen kokemus, kun taas luonnontieteellinen tieto pyrkii olemaan ihmisten         

kokemuksista riippumatonta, vaikkakin välttämättä ihmisen tekemän koeasetelman       

esiintuomaa. Ihmistieteitä ja luonnontieteitä rinnakkain käsittelemällä on kuitenkin        

mahdollista saada ilmiöiden moninaisuus näkyväksi oppilaille ja se antaa myös tilaa           

luovuudelle ja uusille ajatuksille. (Juuti, Kairavuori & Tani, 2015, s. 91ー92.)  
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Kun koulumaailmassa opetusta vertaillaan usein luku ja kirjoitustaitojen        

valossa, monessa maassa taitojen ja taiteiden opetus jää vähemmälle arvostukselle          

kun resursseja keskitetään näihin ydinosaamisalueisiin. Sekä Linda Dacey ja Lisa          

Donovan että Daniel Jarvis ja Irene Neasted kirjoittavat opas-kirjoissaan         

taideintegraatiosta matematiikan opetukseen. Kummankin kirjan motiivina on saada        

taidetta “livautettua” ydinoppiaineiden kautta opetukseen. (Jarvis & Neasted, 2012;         

Dacey & Donovan, 2013.) Tämänkaltainen integraatio on erittäin hienoa ja          

toivottavaa, mutta taiteiden opetukseen ydinsisältönä tarvitaan myös aikaa ja         

resursseja, jotta integraatio voi tapahtua syvällisesti ja palvella myös kuvataiteen          

oppimistavoitteita. Jos kuvataiteesta otetaan mukaan vain välineet, ei oppiminen ole          

kuvataiteen näkökulmasta syventävää, eikä välttämättä edes tarkoituksenmukaista.       

(vrt. Juuti, Kairavuori & Tani, 2015, s.91.) Kuvataiteella on välinearvonsa lisäksi           

myös itseisarvo, johon liittyy esimerkiksi itseilmaisua, kulttuurin tuntemusta ja         

-arvostamista. 

 

Mirka Havingan ja Päivi Portaankorva-Koiviston tutkimuksessa kuvataidetta ja        

matematiikkaa on pyritty integroimaan tasavertaisina, siis tieteenalojen tietämisen        

tavoista käsin. Osa tutkimuksen opetuksesta on ollut enemmän matematiikkaa ja          

osa kuvataidetta ja osassa nämä kaksi ovat sulautuneet erottamattomaksi         

kokonaisuudeksi. Juuri tällaista syvällistä ja molempien aineiden ominaislaadut        

huomioon ottavaa eheyttämistä tulisi kehittää ja lisätä kouluihin. (Havinga &          

Portaankorva-Koivisto, 2016.) Kuvataiteen ja matematiikan yhteydessä suuri hyöty        

matematiikalle saattaa olla se, että näiden kahden leikkauspinnassa oppilaan on          

helpompi nähdä matematiikan hauskuus, hyödyllisyys ja esteettisyys, joista        

opetussuunnitelmassa puhutaan (POPS, 2014, s. 128). 

 

Elliot Eisner kirjoittaa siitä, mitä lapsi oppii kuvataiteen tunneilla ja nostaa           

yhdeksi tärkeäksi alueeksi arvioimisen. Kuvataiteella on erityistä potentiaalia opettaa         

lasta arvioimaan tulosta, sillä absoluuttisten kriteereiden puuttuessa lapsen täytyy         

luoda omat kriteerit sille, onko hän onnistunut. Myös itsenäisen väliarvioinnin kautta           

tapahtuva tehtävän tavoitteenasettelun joustava vaihtaminen on ominaista       

nimenomaan kuvataiteelle. (Eisner, 1978, s.62.) Tämä oppimistulos olisi erittäin         
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hienoa pystyä siirtämään myös matematiikan oppitunneille, jossa samankaltainen        

jatkuva itsearviointi tehtävien edetessä mahdollistaa yhä toimivamman työskentelyn        

ja monimutkaisempien tehtävien ratkaisemisen. Oppilaiden olisi hyvä ymmärtää, että         

kuvataiteen tavoin matematiikassa idean tai ratkaisun voi muotoilla ja siihen voi           

päätyä monin eri tavoin. 

 

Kun matematiikkaa ja kuvataidetta eheytetään, ollaan alueella jossa        

molemmat oppiaineet voivat saada paljon uusia näkökantoja ja työskentelymuotoja.         

Matematiikkaan kuvataiteen kanssa tapahtuva eheyttäminen voi auttaa näkemään        

matematiikan hyödyllisyyden hauskuuden ja esteettisyyden. Kuvataiteeseen      

matematiikka voi tuoda struktuuria ja menetelmiä, joilla luovuutta ja taiteellista          

ajattelua saadaan ilmaistua selkeästi ja tavoitteellisesti. Kokeilen       

oppimiskokonaisuuden kautta, mitä tämä jälkimmäinen integraation muoto;       

kuvataidetta matematiikan struktuurilla; todella nostaa esiin kuvataiteesta. 
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3. Ongelmanratkaisu opetuksessa 

Maailmamme on täynnä tilanteita, joissa on välttämätöntä ajatella uudella tavalla.          

Missä ikinä liikummekin, emme voi välttyä törmäämästä näiden tilanteiden eteen          

tuomiin ongelmiin. Tämän takia myös peruskoulussa on hyvä antaa opiskelijoille          

valmiuksia ongelmien ratkaisemiseen. Valtakunnallinen opetussuunnitelma puhuu      

ongelmanratkaisusta osana kognitiivisten taitojen oppimista (Pops 2014, s. 72). 

 

Ongelmanratkaisu opetuksessa ei tutkimuksessani liity ongelmaperustaisen      

oppimisen traditioon (PBL), jossa keskiössä on tosielämästä oppilaiden itse esiin          

nostama ongelma tai ilmiö (Hellström, 2008, s.58). Vaikka monia yhtymäkohtia toki           

löytyy, niin tarkoitan itse ongelmanratkaisuopetuksesta puhuessani opetusta, jossa        

oppilaille annetaan ratkaistavaksi ongelmatehtäviä ja heitä pyritään auttamaan niiden         

ratkaisemisessa. 

 

Määrittelen tässä luvussa ensin tutkimuksessa esiintyvän ongelmanratkaisun       

käsitteen ja esittelen siihen kietoutuvat divergentin- ja konvergentin ajattelun sekä          

luovuuden käsitteet. Toisessa alaluvussa käsittelen kuvataiteellista ja matemaattista        

ongelmanratkaisua rinta rinnan pyrkien samalla valottamaan niissä ilmeneviä eroja ja          

yhtäläisyyksiä. 

3.1 Ongelmanratkaisu-käsitteen määrittelyä 

Erkki Pehkonen määrittelee ongelmanratkaisun NCSM:n (National Council of        

supervisors of mathematics) mukaan prosessiksi, jossa aikaisemmin opittuja tietoja         

ja taitoja päästään käyttämään jonkin uuden ja tuntemattoman tilanteen         

ratkaisemiseksi (Vaulamo & Pehkonen, 1999, s. 18). Ongelmanratkaisuun liittyy         

aina oivaltamista, kuten George Pólya klassikkoteoksensa Ongelmanratkaisun taito        

esipuheessa toteaa: “Merkittävän ongelman ratkaisemiseen tarvitaan merkittävä       

oivallus, mutta pienenkin ongelman ratkaisuun sisältyy aina oivalluksen        

jyvänen”(2004). Marjo Rissanen taas kuvaa ongelmanratkaisua ajatteluprosessiksi,       

joka syntyy ongelmatilanteessa ja jota ohjaa ratkaisijan tavoite (2016, s. 127).  
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Ongelmanratkaisun prosessi on monivaiheinen ja se vaatii päättelyketjua,        

jossa on enemmän kuin yksi osa. Jos siis tiedät johonkin kysymykseen tai            

tilanteeseen vastauksen saman tien kyse ei ole ongelmanratkaisusta, vaan         

pikemminkin rutiinista. Yhden oivalluksen tehtävät on myös erotettu rutiinitehtävistä,         

mutta niitä kutsutaan ennemmin pulma- kuin ongelmanratkaisutehtäviksi (Vaulamo &         

Pehkonen, 1999, s.26). Ongelmanratkaisuprosessin voi Pólyan mukaan jakaa        

karkeasti neljään osaan, ongelman ymmärtämiseen, suunnitelman tekemiseen,       

suunnitelman toteuttamiseen ja ratkaisun tarkasteluun (2004, s. 2ー4). 

 

Raija Yrjönsuuren määritelmä opiskelusta osuu myös yllättävän tarkasti        

Pólyan muotoilemaan ongelmanratkaisumalliin, sillä hänen mukaansa: “Opiskelu on        

ongelmien etsimistä ja muotoilemista sekä ratkaisemista ja niiden arvioimista.”         

(Yrjönsuuri, 2005, s. 21.) Tutkimuksessani esiintyvä ongelmanratkaisu on yksittäisen         

ongelmanratkaisutehtävän ja Yrjönsuuren kuvaaman opiskelun käsitteen väliltä.       

Lähden siitä, että ongelmanratkaisu on jotain, mitä oppilaat ohjataan tekemään ja           

ymmärtämään, mutta taustalla on myös ajatus ongelmanratkaisun opiskelua        

läpäisevästä luonteesta.  

 

Ongelmanratkaisu vaatii luovaa ja systemaattista ajattelua rinnakkain ja        

peräkkäin. Ajattelun divergentissä vaiheessa etsitään kaikkia mahdollisia       

vaihtoehtoja ja konvergentissa vaiheessa syntyneitä ideoita tarkastellaan kriittisesti        

ja niistä karsitaan vain paras tai parhaat, joita työstetään eteenpäin.          

Ongelmanratkaisussa nämä vaiheet usein seuraavat toisiaan siten että lavea ja          

moneen suuntaan poukkoileva divergentti, luova ajattelu tuottaa uusia ideoita ja          

materiaalia, kun taas konvergentti eli kriittinen ja pelkistävä ajattelu löytää näistä           

toimivat ratkaisut. Kummallakin ajattelutavalla on ehdottoman tärkeä rooli parhaan         

mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. (Kuitunen, 1997, s. 78.) 

 

Matemaattista ongelmanratkaisua luonnehtii matemaattinen ilmaisu ja      

täsmällinen esittämistapa, joka ei kuitenkaan vähennä matemaattisten ongelmien        

vaatimaa luovaa ajattelua. Matematiikassa jopa hyvin strukturoiduissa ongelmissa        
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on usein monta tapaa päästä samaan ratkaisuun ja eri esitystavat voivat olla            

matemaattisesti aivan yhtä päteviä. Juuri näiden erilaisten esitys- ja ratkaisutapojen          

yhteydessä matematiikkaa saatetaan arvioida kauneuden perusteella. Oppilaan       

täytyy kuitenkin pystyä ymmärtämään käytetyn matematiikan perusrakenteet, ennen        

kuin sitä kyetään soveltamaan (Yrjönsuuri, 2005, s. 31). 

 

Ongelmatehtäviä on matematiikassa jaoteltu erilaisiin tyyppeihin, joista karkea        

pääjako on avoimet ja suljetut ongelmatehtävät. Erkki Pehkonen selvittää avointen ja           

suljettujen ongelmatehtävien eroa alku- ja lopputilanteiden avulla (Taulukko 1).         

Suljetut ongelmat ovat tehtäviä, joissa sekä alku, että lopputilanne ovat tarkkaan           

määriteltyjä. Ratkaisijan pitää siis ottaa huomioon tietyt tarkasti määritellyt         

lähtökohdat ongelmaa ratkaistaessa ja ratkaisu on joko oikein tai väärin.          

Matematiikassa tällainen tehtävä voisi olla vaikkapa kappaleen tilavuuden        

laskeminen ja kuvataiteessa mallipiirustus. Opetuksessa käytetyt avoimet       

ongelmatehtävät ovat usein sellaista tehtävätyyppiä, jossa oppilaille annetaan jokin         

alkutilanne, mutta ratkaisu jää avoimeksi, eli useampi vaihtoehto voi olla yhtä oikein.            

Pehkonen luettelee avoimiksi ongelmatyypeiksi myös ongelmat, joissa ratkaisu        

tiedetään, mutta lähtökohdat ovat avoimet ja ongelmat, joissa sekä lähtötilanne että           

ratkaisujoukko on avoin (ks. taulukko 1). (Pehkonen, 1997, s. 8ー9.) Avoimissa           

ongelmissa kuvataide ja matematiikka muistuttavat enemmän toisiaan, sillä niissä         

ratkaisijan persoonalliset ajattelu ja ilmaisutavat pääsevät taitojen lisäksi paremmin         

esille. 

 
Taulukko 1. Ongelmatehtävien tyypittely    
avoimiin ja suljettuhin alku ja lopputilanteen      
avulla (Pehkonen, 1997, s. 7ー11). 
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3.2 Ongelmanratkaisu ja luovuus 

Kari Uusikylä määrittelee luovuuden asiaksi, joka tuottaa jotain uutta. Luovuutta on           

kaikilla, mutta se on eri tasoista ja ilmenee eri tavoin. Oppilaalle luova toiminta ja              

produkti voivat olla sellaisia, jotka sisältävät hänelle uusia elementtejä, eikä haittaa           

vaikka kyseinen tuotos olisi jo keksitty jonkun toisen toimesta. Harjaantuneelle          

aikuiselle luovuus voi olla jotain hyvin toisenlaista ja kriteerit sille saattavat olla paljon             

korkeammat. (Uusikylä, 2012, s.57.) 

 

Yksilötasolla luovuus on ominaisuus, joka kaikilla on, mutta toisilla on          

suurempi taipumus ilmentää luovuuttaan. Luovuus ilmenee mm. omaperäisinä        

ideoina, tuotteliaisuutena, sekä usein vahvana sisäisenä motivaationa toimintaan,        

jossa luovuus ilmenee (esimerkiksi musiikki säveltäjälle). Yksilön luovuus tukeutuu         

myös usein yhteisön aikaisemmin saavuttamiin asioihin. Esimerkiksi jokin innovaatio         

saattaa olla jo monen edeltäjän työstämä, mutta kun aika on kypsä itse keksintö             

tapahtuu yhdelle luovalle henkilölle. Luovassa prosessissa olennaista on ongelman         

löytäminen. Lisäksi tärkeää on, että ongelmaa saa hautoa ja ajatella rauhassa, usein            

jopa tiedostamatta. Tätä seuraa parhaassa tapauksessa oivallus, josta päästään         

varsinaiseen työskentelyyn jonka lopputuloksena syntyy produkti, eli tuotos. Joskus         

valmis produkti ei itsessään osoita suurta omaperäisyyttä tai käyttökelpoisuutta,         

mutta se ei silti tarkoita, etteikö prosessi olisi voinut olla luova. Vallitseva aika ja              

sattuma määrittelevät, mitkä tuotokset koetaan luovina. (Uusikylä & Piirto, 1999, s.56          

ー67.) 

 

Myös ympäristö määrittää luovuutta. Ympäristö voi sekä lannistaa, että         

edistää luovuutta. Jos luovat teot tuomitaan yhteisössä outoina, voi monen ihmisen           

luovuus tukahtua. Ympäristöissä, jossa ihmisen rooli on tarkka ja lokeroitu voi           

luovuuden olla hankala ilmentyä. Koulukontekstissa luovuutta voi tukea esimerkiksi         

opettajan positiivisilla reaktioilla kummallisiltakin kuulostaviin ideoihin ja ajatuksiin.        

(Uusikylä & Piirto, 1999, s.70ー74.) 
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Elliot Eisner kirjoittaa 1960-luvulla siitä, miten tärkeä muutos luovuuden         

käsitteessä on tapahtunut: se mikä ennen nähtiin harvojen lahjana, ymmärretään nyt           

jokaisen mahdollisena ominaisuutena, jota koulun tulee kehittää. Hänen mukaansa         

luovuus nähtiin ennen myös pelkistetysti taiteisiin liitettävänä ominaisuutena, kun         

muutoksen kautta sen ymmärretään läpäisevän koko elämismaailma. (Eisner, 1965,         

s. 7.) Raija Yrjönsuuri kuvaa luovuutta erottamattomana osana ihmistoimintaa. Hän          

pitää ihmistä luovana olentona, joka tuottaa uusia ajatuksia. (Yrjönsuuri, 2005, s.31.) 

 

Sava kokoaa yhteen luovuuden ja ongelmanratkaisun käsitteistä käytyä        

keskustelua. Hän kirjoittaa, että luovuus ja ongelmanratkaisu ymmärretään usein         

jopa toistensa synonyymeinä. Niissä on kuitenkin myös eroja, kuten se, että           

ongelmanratkaisussa pyritään ratkaisemaan ongelma, eli tavallaan hankkiutumaan       

eroon ongelmasta kun taas luovuudessa on kyse jonkin uuden tuottamisesta.          

Luovuutta ongelmanratkaisuun tarvitaan, kun ongelma ei ratkea tavanomaisin        

keinoin. (Sava, 2007, s. 32ー33.) Jos kuitenkin ymmärrämme luovuuden         

yksilötasolla ominaisuudeksi ja prosessiksi, joka ilmenee, kun asia on tietylle          

ihmiselle uusi, tai uudella tavalla yhdistelty, näemme, miten luovuuden ja          

ongelmanratkaisun käsitteet lähenevät toisiaan.  

 

Luovuus kietoutuu ongelmanratkaisuprosessin ympärille luoden     

mahdollisuuden uudenlaisten ratkaisujen syntymiselle. Hannu Kuitunen erottaa       

luovan ongelmanratkaisun omaksi käsitteekseen sillä erolla tavallisesta       

ongelmanratkaisusta, että siinä ongelma ratkaistaan uudella tavalla (Kuitunen, 1997,         

s. 5). Kuitenkin ongelmanratkaisu itsessäänkin sisältää jo uuden ja tuntemattoman          

tilanteen ja ratkaisun etsimisen yhdistelemällä vanhoja tietoja uudella tavalla (ks.          

kappaleen alku), joten en tutkimuksessani tee eroa luovan ongelmanratkaisun ja          

ongelmanratkaisun välille, vaan nään ongelmanratkaisun itsessään olevan       

potentiaalisesti luovaa toimintaa. 

 

Sekä Kuitunen että Anna Craft painottavat kirjoissaan ongelman löytämisen         

tärkeyttä luovan prosessin kannalta (Craft, 2000, s.32; Kuitunen, 1997, s.3). Elliot           

Eisner toteaa jopa, että suurin älyllinen saavutus ei ole ongelmanratkaisu, vaan           
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ongelman asettaminen (Eisner, 2001, s.188). Lapset tekevät tätä luonnostaan, mutta          

koulujen sisältöjen kautta he kasvaessaan unohtavat tämän taidon ongelmien         

tullessa jatkuvasti ulkopuolelta. Useissa opetussuuntauksissa (esim. ilmiölähtöinen       

pedagogiikka ja PBL)  pyritään aktivoimaan lasta ja hänen kysymyksiään.  

 

Luova prosessi sisältää välttämättä ongelmanratkaisua. Monimutkaisten ja       

haastavien tehtävien edessä joudumme käyttämään luovuutta, siis kykyä käyttää ja          

yhdistellä esitietojamme uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla. Näin ollen uskon,         

että ongelmanratkaisusta on hyötyä myös oppilaiden luovuustaitojen harjoittamiseen,        

kunhan tehtävät ovat oppilaille tarpeeksi haastavia ja motivoivia.  

3.3 Ongelmanratkaisu ja luovuus kuvataiteen ja matematiikan       

opetuksessa 

Ongelmanratkaisuprosessi on kuvataiteessa läsnä miltei väistämättä, mutta sitä ei         

välttämättä tiedosteta. Ongelmanratkaisu alkaa annettuun tai itsestä kumpuavaan        

aiheeseen tutustumalla (Pólyan ongelmanratkaisumallissa vastaavasti: ongelman      

ymmärtäminen ). Ongelman löydyttyä usein luonnostellaan ja ideoidaan mahdollisia        

toteutustapoja (suunnitelman tekeminen ), jonka jälkeen teosta lähdetään tekemään        

(suunnitelman toteuttaminen ). Lopuksi teosta tarkastellaan kriittisesti, ja se joko         

hyväksytään tai hylätään lopulliseksi versioksi (ratkaisun tarkastelu )(mukaillen Pólya,        

2004, s. 2ー4). Sava kirjoittaa, että edes mimeettinen taide ei ole vain sitä, mitä              

pinnalta paljastuu, vaan sisältää aina tekijän antamat merkitykset ja tulkinnat (Sava,           

2007, s.99). 

 

Sekä kuvataiteen että matematiikan ominaislaadussa luovuus on olennainen        

komponentti etenkin soveltavien tehtävien tekemisessä. Molemmissa opitaan ensin        

välineet tehdä, ja sen jälkeen näitä välineitä käytetään jonkin ongelman ratkaisun           

saavuttamiseksi. (vrt. Lehto, 2001.) Molemmissa oppiaineissa on mahdollista laatia         

oivaltavia ongelmatehtäviä jo aivan pienille lapsille, sillä se mikä aikuisesta voi           

näyttää rutiinitehtävältä onkin lapselle jonkin lähikehityksen vyöhykkeelle olevan,        

mutta vielä opettamattoman asian vuoksi luovuutta ja kokeilua vaativa         
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ongelmatehtävä. Tällaisesta tehtävästä esimerkki 1.-luokkalaiselle voisi olla       

matematiikan alueella kysymys: Sinulla on 16 karkkia ja haluat jakaa ne tasan            

itsellesi ja kolmelle kaverille, kuinka monta kukin saa? ja kuvataiteen puolella: Kun            

sekoitat sinistä ja keltaista väriainetta saat vihreää, miten voisit sekoittaa          

vaaleanvihreää? 

 

Sekä kuvataiteessa että matematiikassa ongelmanratkaisu ja luovuus       

kietoutuvat luontevasti toisiinsa, kunhan tekemiseen varataan tarpeeksi aikaa.        

Ihmisen tiedostamaton ajattelu työstää käsillä olevia ongelmia myös aktiivisen         

vaiheen ulkopuolella ja ideat tai ratkaisut saattavat tulla näennäisesti itsekseen          

ratkaisijan luokse esimerkiksi unen tai oivalluksen kautta. Tämä kuitenkin edellyttää          

yleensä, että ongelmaa on käsitelty aktiivisesti tarpeeksi paljon ennen passiivista          

vaihetta. (Craft, 2000, s. 30ー34.) Kaikki työstäminen ei siis suinkaan tapahdu           

aktiivisen ponnistelun kautta, vaan varsinkin luovassa työskentelyssä oppilaiden        

tulee antaa myös olla jouten ja antaa tiedostamattoman prosessoida tehtävää. 

 

Opetussuunnitelmassa ongelmanratkaisu on matematiikan osalta vahvasti      

läsnä ja siinä puhutaan muun muassa ongelmien matematisoinnista ja         

ratkaisemisesta, sekä luovuudesta ja ilmaisusta (Pops, 2014, s.234ー239).        

Ongelmanratkaisulla voidaan myös muokata oppilaiden asennetta matematiikkaa       

kohtaan myönteisemmäksi osoittamalla heille sen avulla matematiikan hyödyllisyys,        

hauskuus ja esteettisyys (Vaulamo & Pehkonen, 1999, s.17). Monelle         

ongelmanratkaisun tarjoamat oivallukset ovatkin juuri se matematiikan sielu, jota         

harjoittamalla matematiikka alkaa tuntua kiinnostavammalta.  

 

On tärkeä tarjota oppilaille heidän tasoisiaan ongelmia, jotta onnistumisen ja          

oivaltamisen kokemukset tapahtuvat ja vahvistavat näin oppilaan itseluottamusta        

matematiikan osaajana. Riittävä itseluottamus mahdollistaa yhä vaikeampien       

ongelmien ratkaisemisen, kun oppilaan ongelmanratkaisusitkeys kasvaa.      

Ongelmanratkaisusitkeys tarkoittaa sitä, ettei oppilas luovuta ongelman kanssa,        

vaikka hän ei saisikaan ratkaistua sitä heti, vaan jatkaa työstämistä. (Vaulamo &            

Pehkonen, 1999, s.26.) 
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Marjo Rissanen on tutkinut väitöstutkimuksessaan taito- ja taideaineiden        

merkitystä oppimiselle. Haastatteluista kävi ilmi, että opiskelijat näkivät taito- ja          

taideaineiden auttavan muiden aineiden opiskelussa opettamalla      

ongelmanratkaisun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen taitoja. Rissasen tekemissä       

opettaja haastatteluissa nämä samat teemat nousivat esiin.       

Ongelmanratkaisuprosessiin vahvasti liittyvät epävarmuuden sietokyvyn ja      

pitkäjänteisyyden nähtiin myös kehittyvän taito- ja taideaineiden tunneilla. (Rissanen,         

2016, s.130ー133.) 

 

Matematiikan opetuksessa on ongelmallista se, että peruskoulun aikana        

opeteltavaa on paljon, ja suurin osa opittavasta rakentuu vanhan tiedon päälle, eli            

kumuloituu. Ongelmanratkaisua on luontevaa ottaa mukaan sovellusten muodossa,        

mutta jos jo perusasiat tuntuvat hankalilta, ongelmatehtävät saattavat tuntua         

ylitsepääsemättömiltä. Ongelmanratkaisutehtävät jäävät matematiikassa usein myös      

itsenäisiksi lisätehtäviksi, jolloin ne tuottavat pahimmillaan ohjauksen puutteen takia         

jatkuvia pettymyksiä. Tällä hetkellä Suomessa matematiikan osaajille on kova         

kysyntä ja siksi olisikin relevanttia miettiä, miten lasten motivaatiota ja taitoja           

matematiikassa voitaisiin nostaa ja ahdistusta vähentää. (vrt. Leppäaho, 2007, s.16         

ー19.) 

 

Taiteessa ja siten myös taiteellisessa ongelmanratkaisuprosessissa on       

mukana paljon hiljaista tietoa (Räsänen, 2011, s.141ー142). Hiljainen tieto tarkoittaa          

tietoa, joka syntyy kokemuksen, siis aistien ja tekemisen kautta (Anttila, 2005, s. 55).             

Taiteessa on juuri sen kokemuksellisuuden takia sitoutuneena paljon hiljaista tietoa,          

joka vaikuttaa sekä tekemiseen, että taiteen tulkintaan. Jotta taiteellista         

ongelmanratkaisua voitaisiin tuoda näkyväksi ja näin kehittää, tulisi tämä tieto          

sanallistaa, tai tuoda muuten näkyväksi. Tähän tarkoitukseen saatetaan taiteessa         

käyttää apuvälineenä esimerkiksi portfoliota tai luonnostelua.  

 

Matemaattisessa ja kuvataiteellisessa ongelmanratkaisussa on     

tunnistettavissa monia samanlaisia piirteitä. Ideaalitilanteessa kummankin alan       
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ongelmanratkaisu esiintyy suurin piirtein samojen vaiheiden kautta. Ensin        

määritellään ongelma tai tavoite, jonka jälkeen sen ratkaisua lähdetään         

suunnittelemaan ideoinnin ja kokeilemisen kautta. Tämän jälkeen itse ratkaisu         

pyritään usein esittämään mahdollisimman esteettisesti sekä tarkoituksenmukaisesti       

ja syntynyttä tuotosta tarkastellaan kriittisesti. Matematiikan kauneus, kuten        

kuvataiteenkin usein syntyy vielä erityisesti katsojan ajatuksissa.  

 

Kuvataiteen ja matematiikan ongelmanratkaisun prosessia yhdistää myös       

suunnitteluvaiheen visuaalisuus ja hautumisaika. Oppilaille on usein hyödyllistä        

hahmoitella ratkaisuideoitaan piirtämällä myös matematiikan tunneilla. Siitä on usein         

paljon hyötyä varsinkin peruskoulun matematiikassa, jossa työskennellään vielä        

hyvin konkreettisten ongelmien äärellä. 

 

Suurimmat erot taas piilevät ilmaisumuodossa ja lopputuloksen hyvyyttä        

määrittelevissä kriteereissä. Kuvataiteessa ilmaisu on taiteellista ja kuvataide nimen         

mukaisesti usein visuaalista. Nykyään kuvataiteen kenttä on toki laajentunut niin          

paljon, ettei ilmaisumuotoa voi edes tällä rajauksella tyhjentävästi muotoilla. Teoksen          

hyvyyttä taas on vaikea mitata. Teoksen on tarkoitus välittää kokemuksia ja tunteita,            

jotka ovat kaikille yksilöllisiä ja jokainen taidekokemus jopa samasta teoksesta eroaa           

katsojien välillä. Matemaattinen ilmaisu taas perustuu universaaliin symbolikieleen,        

jolla on yksiselitteinen tulkinta. Matematiikassa puhutaan usein myös        

esteettisyydestä, joka siihen sisältyy. Tämä esteettisyys on harmillisen vähän esillä          

peruskoulussa, jossa matematiikka on suurimmalta osalta laskemista (ks. alaluku         

2.1).  

 

Joillain kuvataiteen ja matematiikan osa-alueilla syntyvät ongelmat kietoutuvat        

kauniisti yhteen, kuten esimerkiksi origameissa, geometriassa, solmuissa,       

arkkitehtuurissa (kuva 5) ja muotoilussa. Nykytaiteessa matemaattinen ja optinen         

taide (kuva 4) käyttävät matematiikkaa tarkoituksellisesti luomaan visuaalisia        

rakenteita.  
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Kuva 4. Optinen taide pyrkii luomaan silmälle       
illuusion usein geometrisiin muotoihin nojaten.     
(Isabel Fernandez, 2015, haettu 16.8.2018     
osoitteesta: 
https://pixabay.com/en/background-art-op-art-
pattern-639038/ ) 

Kuva 5. Rovaniemen Jätkänkynttilä (avattu     
1989) (kuva Minna Soittila, 2017). 
 

 

  

 

https://pixabay.com/en/background-art-op-art-pattern-639038/
https://pixabay.com/en/background-art-op-art-pattern-639038/
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4. Oppimiskokonaisuus ongelmanratkaisusta 

kuvataiteen oppitunneilla 
Tutkimuksen keskiössä on oppimiskokonaisuus ongelmanratkaisusta kuvataiteen      

oppitunneilla. Suunnittelin kokonaisuuden nojaten sekä kuvataidekasvatuksen,      

kasvatustieteiden että matematiikan ainedidaktiikan teoriaan ja aikaisempaan       

tutkimukseen. Tutkimus on toimintatutkimus, jota tulkitsin useamman aineiston        

pohjalta pyrkien ymmärtämään ilmiötä ja sitä, miten kokonaisuus toimi eri toimijoiden           

näkökulmasta. 

 

Kuvaan tässä luvussa tutkimukseni lähtökohdat, sekä toteutukseen ja        

analysointiin liittyvät yksityiskohdat. Lähden liikkeelle tutkimuskysymyksistäni, jonka       

jälkeen kuvaan tutkimusasetelman, tutkimusmenetelmät ja analyysitavan. 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Haluan tutkimuksellani selvittää, miten matemaattinen struktuoitu Pólyan       

ongelmanratkaisumalli soveltuu kuvataitten opetukseen . Minua kiinnostaa myös       

nähdä, miten opettaja ja oppilaat kokevat kuvataiteen ja matematiikan yhdistämisen          

ja voisiko yhteisen metodin kautta toteuttaa opetuksen eheyttämistä, josta         

opetussuunnitelmassa puhutaan? Toivon, että tutkimuksestani löytyisi konkreettisia       

välineitä opetuksen toteuttamiseen niin itselleni, kuin muille opetusalan        

ammattilaisille ja opiskelijoille. Listaan vielä tarkennetut tutkimuskysymykseni alle: 

 

1. Miten ongelmanratkaisumallin avulla jäsennetty opetus sopii peruskoulun       

kuudennen luokan kuvataiteen tunneille? 

2. Millaisena oppilaat kokevat ongelmanratkaisun käytön kuvataiteen      

opetuksessa? 

3. Miten opettaja kokee ongelmanratkaisun käytön kuvataiteen opetuksessa? 
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4.2 Tutkimusasetelma 

Tutkimus toteutettiin kunnan (liite 7), koulun rehtorin (liite 8), opettajan sekä           

oppilaiden vanhempien (liite 9) kirjallisilla luvilla peruskoulun kuudennella luokalla         

yhdelle oppilasryhmälle, jossa on 16 oppilasta. Ryhmässä on jonkin verran          

enemmän poikia (10). Kokonaisuuden linkittäminen heidän jokapäiväiseen       

koulunkäyntiinsä oli suhteellisen helppoa, sillä samalla opettajalla oli useamman eri          

oppiaineen tunteja joita pystyi hyödyntämään toteutuksessa. Lisäksi kokonaisuus oli         

heille opetussuunnitelman valossa relevantti sekä kuvataiteen että myös        

matematiikan kannalta. Toteuttamassani kokeilussa oppilaat opiskelivat joka viikko        

kolmesta neljään tuntia kolmen viikon ajan ja joka viikko yksi tunti toteutettiin            

jaetussa ryhmässä. Opetusta oli yhteensä 11 oppituntia oppilaille ja opettajalle 14           

oppituntia jaetuista tunneista johtuen.  

 

Oppimiskokonaisuuden suunnittelun viitekehyksenä toimi saamani     

monipuolinen matematiikan aineenopettajan ja kuvataidekasvattajan koulutus (kuva       

6). Kokonaisuuden sisältö, eli opittavat tiedot ja taidot nousivat kuvataiteen puolelta,           

kun taas menetelmän rungoksi otin matemaattisen ongelmanratkaisun.       

Kokonaisuuden suunnittelin ja toteutin ottaen huomioon kohderyhmän, eli        

peruskoulun kuudennen luokan oppilaat. Tämän aikaansaamiseksi käytin       

kasvatustieteellistä tietoa, jota myös kokonaisuuden toteuttanut opettaja hyödynsi        

opetuksessaan. 
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Kuva 6. Oppimiskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen viitekehys 

 

Tutkimusasetelmassa tärkeää oli neljän tekijän: oppilaiden, opettajan,       

oppimiskokonaisuuden ja tutkijan välinen suhde. Tutkija, eli minä kehitin         

oppimiskokonaisuuden yhteistyössä opettajan kanssa ja opettaja taas toteutti sen         

oppilaiden kanssa. (Kuva 6.) 

 

Päädyin tutkimusasetelmaan, jossa opettaja ja tutkija ovat eri henkilö, toisin          

sanoen en opettanut kokonaisuutta itse. Tällä valinnalla pyrin välttämään sitä          

virhettä, joka syntyy oppilaiden suhtautumisesta uuteen koulun ulkopuoliseen        

henkilöön. Se, että opettaja oli luokan normaali opettaja mahdollisti opettajan          

havaintojen ja haastattelun avulla vertailun luokan aikaisempaan toimintaan. Tuttu         

opettaja poisti myös ujostelua ja alkukankeutta, sillä oppilaat olivat jo tottuneet hänen            

opetustyyliinsä. En havainnoinut tilannetta itse, vaan keräsin aineistoni        

kyselylomakkeiden avulla, välillisesti opettajan keskusteluissa ja haastattelussa       

esittämien havaintojen pohjalta, sekä lasten tuotosten avulla. 

 

 



 

40 

Kokonaisuuden opettajana toimi pitkään alalla toiminut naisopettaja, joka        

tuntee luokan hyvin. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja, joka opettaa paljon          

englantia, mutta on opettanut myös jonkin verran kuvataidetta. Kyseiselle ryhmälle          

opettaja opettaa kuvataiteen ja englannin lisäksi myös uskontoa. Opettaja kuvailee          

ryhmää keskustelevaksi luokaksi, jossa monet oppilaat pitävät kuvataiteesta.        

Opettajan kanssa käymiemme keskustelujen perusteella huomasin, että opettajalla        

on vahva oppilaantuntemus, josta on opetustilanteessa paljon hyötyä (Hellström,         

2008, s. 259). Opettaja kuvaili minulle mielellään oppilaita ja heidän          

oppimistyylejään, sekä kertoi tulkintojaan oppilaiden toiminnasta. 

 

Suunniteltuani opetuskokonaisuuden ja materiaalit keskustelimme     

kokonaisuuden toteuttavan opettajan kanssa useampaan otteeseen. Kävimme läpi        

kunkin osuuden tarkoitusta, sekä triviaalimpaa tietoa eri aihealueista, kuten sitä          

millaisia asioita esitetyistä taideteoksista voi kertoa keskustelun ruokkimiseksi.        

Opettajan hyvän oppilaantuntemuksen avulla työskentelyssä päästiin nopeasti       

alkuun. Koulu, jossa kokonaisuus toteutettiin on keskisuuri alakoulu maaseudulla,         

jossa jokaista luokka-astetta on yksi tai puolitoista. Koulussa toteutetaan         

inklusiivisuuden periaatetta, eli kaikki oppilaat opiskelevat normaaliluokissa.       

Luokkakoot ovat tästä syystä kyseisessä koulussa suhteellisen pieniä. Kuudennen         

luokan opiskelijat ovat opiskelleet yhdessä jo pitkän aikaa ja tuntevat toisensa sekä            

koulun opettajat hyvin. Jätän koulun ja opettajan anonyymeiksi tutkimuseettisistä         

syistä. 

 

Opetuskokeilu sisälsi neljä aihealuetta Pólyan ongelmanratkaisumallin      

aihejaon mukaan: 

1. Ongelman ymmärtäminen 

2. Toteutussuunnitelman laatiminen 

3. Toteutus 

4. Arviointi 

(Pólya, 2004, s. 2ー4).  

Aihekokonaisuudet oli alussa järjestetty tunneittain, mutta osittaista liukumaa        

tapahtui oppilaiden erilaisen etenemistahdin ja poissaolojen seurauksena. 
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Opiskelijat koostivat työskentelyn aikana myös välivaiheista kertovaa       

portfoliota. Portfoliolla pyrittiin edistämään kuvataiteen ongelmanratkaisuprosessin      

ymmärtämistä. Portfoliossa suunnittelu- ja valmistusprosessia tuodaan näkyväksi,       

jolloin niitä on mahdollista tarkastella ja arvioida, ja sitä kautta kehittää edelleen.            

(Rissanen, 2016, s.129.) Portfolion käyttö oli heille kuitenkin uutta, ja sen takia ne             

jäivät melko pinnallisiksi. Harva ensikertalainen ymmärtää, mitä portfoliotyöskentely        

tarkoittaa ja sen seurauksena portfolion tekemiseen ei sitouduta riittävästi (Niikko,          

2009, s. 26). Puhun portfoliosta ja sen tekemisen vaikeudesta lisää aineiston           

analysoinnin yhteydessä (luku 5) sekä lopun pohdinnassa (luku 7.2). 

4.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni on toimintatutkimus, sillä olen kiinnostunut oppimiskokonaisuuden       

toimivuudesta ja vastaanotosta. Tutkimukseni ei toimintatutkimuksen yleistä linjaa        

seuraten ole yleistettävissä, mutta antaa tästä kyseisestä asetelmasta tarkkaa tietoa.          

(Anttila, 2005, s.439.) Tutkimus sijoittuu pääasiassa kvalitatiivisen tutkimuksen        

traditioon, sillä pyrkimyksenä on todellisen elämän ilmiön ymmärtäminen sekä         

kehittäminen. Lisäksi olen kiinnostunut ihmiskokemuksesta, eli siitä, miten tutkittavat         

kokivat ongelmanratkaisun käytön kuvataiteen opetuksessa. (Hirsivaara, Remes &        

Sajavaara, 2012, s.161.)  

 

Pyrin keräämään aineistoa monipuolisesti muodostaakseni toiminnasta      

mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan. Tämä menettelytapa on ominaista       

toimintatutkimukselle ja pyrin sen avulla parantamaan tutkimuksen luotettavuutta        

(Anttila, 2005, s.444). Keräsin aineistoa sekä oppilaiden että opettajan         

kokemuksista. Pääasiassa aineistoina toimii oppilailta keräämäni kyselylomakkeet       

(liite 3), sekä opettajalle tekemäni haastattelu (liite 4). Sain tietoa ja muodostin            

käsitystäni oppimiskokonaisuudesta myös pitkälti opettajan kanssa käytyjen       

vapaamuotoisten keskustelujen, oppilaiden portfolioiden ja heidän tekemiensä       

valmiiden töiden kautta. Valmiita töitä en analysoi sen tarkemmin, sillä olen tässä            

tutkimuksessa erityisesti kiinnostunut siitä, miten ongelmanratkaisu toimii       
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kuvataiteen työskentelymenetelmänä, enkä niinkään siitä, mitä lapset haluavat        

töillään sanoa. 

 

Toimintatutkimukseen kuuluva diskurssi oli tutkimuksessani vahvasti läsnä       

opettajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta (Anttila, 2005, s. 444). Tutkimani          

oppimiskokonaisuuden kulku ja toteuttaminen kehittyivät keskustelujemme kautta.       

Kävimme opettajan kanssa useita keskusteluja oppimiskokonaisuuden edetessä,       

jotta varmistimme, että hän ymmärsi antamani kirjalliset ohjeet niin kuin olin ne            

tarkoittanut ja myös sen, että kokonaisuus vastasi luokan tarpeita opetuksellisesti.          

Koin myös erityisen hienona sen, että avoimen diskurssin kautta sain kokonaisuuden           

toteuttaneelta opettajalta arvokasta tietoa esimerkiksi kuudennelle luokalle       

soveltuvasta vaikeustasosta, sekä tarvittavasta ajasta. Yhteistyössä tämän       

opetustyössä paljon kokeneemman opettajan kanssa opin itse myös paljon ja          

kykenin suunnittelemaan kokonaisuuden sopivammaksi jo tutkimuksen aikana. 

 

Oppilaiden kokemuksia selvitin kyselylomakkeen avulla (liite 3), sillä se on          

tehokas tapa saada yleiskäsitys oppilaiden kokemuksista suhteessa kysyttyihin        

kysymyksiin. Saamani aineisto oli myös helppo koodata ja siitä pystyi helposti           

laskemaan tietyn vastauksen esiintyvyyttä ja lukuasteikollisilla muuttujilla myös        

moodia, mediaania ja keskiarvoa. (Hirsijärvi, ym., 2012, s.195.) Kyselylomakkeen         

käyttö oppilaiden kokemusten selvittämiseen mahdollisti sen, että kaikki oppilaat         

saivat ja ehtivät vastata kyselyyn heti kokonaisuuden jälkeen.  

 

Käytin kyselyssä mielipiteiden mittaukseen neliportaista Likert-asteikkoa, jotta       

saisin oppilaat todella pohtimaan, ovatko he väittämien kanssa samaa vai eri mieltä.            

Tämä osio jakautui neljään osaan tuntirungon teemojen mukaan: kysymyksiä         

lämmittelytunneista (4 kysymystä), kysymyksiä ideointitunneista (4 kysymystä),       

kysymyksiä toteutustunneista (4 kysymystä) ja kysymyksiä arviointitunnista (3        

kysymystä). Avoimiin kysymyksiin käytin apuna Henry Leppäahon       

väitöstutkimustaan varten muodostamaa kysymyspatteristoa, jolla hän selvitti       

haastatellen oppilaiden mielipiteitä tekemästään kokonaisuudesta (2007, s. 280). 
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Keräsin opettajan kokemuksia ja havaintoja kokonaisuuden loputtua vielä        

teemahaastattelun avulla (litterointi liite 4). Teemahaatattelun valitsin, sillä se toimii          

hyvin kasvatustieteeliseen kvalitatiiviseen tutkimukseen, jossa kokemukset ovat       

mielenkiinnon keskiössä (vrt. Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 209).          

Haastattelun toteutin kokonaisuuden jälkeen, jotta pystyin kysymään opettajan        

havaintoja itselleni kyselylomakkeiden tulkinnan kautta nousseisiin seikkoihin. Pyrin        

kysymään neutraaleja kysymyksiä, jolla selvitin, olivatko oppilaiden vastaukset        

linjassa opettajan havaintojen ja tulkintojen kanssa, mutta kysyin myös tarkennuksia          

havaitsemiini ilmiöihin. 

4.4 Analyysitavan kuvaus 

Analysoin aineistojani sekä empiirisin, että tulkinnallisin menetelmin.       

Kyselylomakkeen vastauksien pohjalta pyrin luokittelemaan vastauksia ja löytämään        

niistä yhteisiä linjoja. Tämän jälkeen analysoin haastattelua tulkintojeni kautta ja          

vertailen lopussa eri metodeilla saatuja tuloksia toisiinsa ja muodostan niistä          

kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Käytin kyselylomakkeen analysointiin apuna kvantitatiivisia menetelmiä. Tein       

ensin kyselylomakkeesta numeerisen yhteenvedon antamalla oppilaiden kirjoittamille       

vastauksille tietyt arvot yksinkertaistaakseni yhteenvetoa. Kyselylomakkeen samaa       

mieltä/eri mieltä osiota analysoin hieman myös matemaattisten tunnuslukujen:        

tyyppiarvo, keskiarvo ja mediaani kautta. Tilastotieteellinen menetelmä on näin         

pienellä otoksella helposti vääristyvä, joten käytin saamiani lukuja lähinnä oman          

ajatteluni tukena analyysien teossa. (Anttila, 2005, s.175.) Kirjoitan kuitenkin         

tunnusluvut ja niistä tekemäni päätelmät auki luvussa 5.2. 

 

Haastattelua ja opintokokonaisuuden toteutusta analysoin hermeneuttisesti,      

tulkiten ja rakentaen irrallisista osista ehjää kokonaisuutta. Tutkimuksen tulokset         

muodostin lopulta käsittelemällä kaikkia kolmea aineistoa rinta rinnan ja vertailemalla          

niistä nousevia seikkoja.  
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5. Ongelmanratkaisun avulla kohti keskustelevaa     

opetusta 
Ongelmanratkaisusta rakentamani oppimiskokonaisuus sai koulussa innokkaan      

vastaanoton. Oppilaat lähtivät mukaan reippaasti sekä konkreettiseen tekemiseen,        

että yhteisiin keskusteluihin. Sain aineistoa kerättyä monipuolisesti ja hahmottelen         

tässä luvussa aineistot, joiden pohjalta olen tehnyt tulkintani. Jaan ne selkeyden           

vuoksi kolmeen eri alalukuun. Ensimmäisessä osiossa kuvaan       

oppimiskokonaisuuden kulun sekä siitä opettajan havaintojen ja oppilaiden tuotosten         

kautta esiin nousevat seikat. Toiseksi esittelen kyselylomakkeen vastauksia ja         

kolmanneksi opettajan teemahaastattelun. Lopussa vedän vielä yhteen aineistosta        

esiin nousseita seikkoja ja palaan tutkimuskysymyksiin. 

5.1 Oppimiskokonaisuuden kulku 

Jo ennen oppimiskokonaisuuden varsinaista aloittamista kävimme luokan opettajan        

kanssa läpi kokonaisuuden sisältöjä. Oppilaiden kannalta kokonaisuus sisälsi        

oppitunteja neljästä eri teemasta. Kokonaisuuden lopuksi oppilailta kerättiin aineistoa         

kyselylomakkeella heidän kokemustensa selvittämiseksi. Opettajalta keräsin tietoa       

teemahaastattelun avulla. (kuva 7.) 

 

Kokonaisuus alkoi jo ennen oppilaiden mukaan tuloa opettajan kanssa         

käytyjen keskustelujen kautta. Tarkensimme kokonaisuuden sisältöä ja kestoa. Oli         

hienoa, että kokonaisuuteen oli käytössä niin paljon aikaa ja pystyimme sen avulla            

toteuttamaan vaiheet läpi huolella. Oppilaiden mukaan tulo ei vähentänyt dialogia          

opettajan kanssa. Muokkasimme keskustelujemme avulla tulevia oppitunteja       

kokonaisuuden alusta loppuun asti tuomalla kumpikin omaa asiantuntijuuttamme        

suunnitteluun. Oppilaille kokonaisuus sisälsi neljä teemaa ongelmanratkaisumallin       

mukaan. Jokaiseen teemaan kului 2一4 oppituntia. Lopuksi keräsin aineiston         

oppilailta opettajan jakamien kyselylomakkeiden avulla ja opettajalta haastatellen.        

Kokonaisuus tuli näin heidän osaltaan päätökseen. (kuva 7.) 
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Kuva 7. Oppimiskokonaisuuden kulku 

 

Ensimmäinen tunti käytettiin opintojakson esittelyyn, ongelmanratkaisu-      

käsitteen avaamiseen ja muutamaan lämmittelytehtävään. Alustuksessa käytiin       

diojen (liite 10) avulla läpi mitä ongelmanratkaisu tarkoittaa ja miten sitä voi käyttää             

systemaattisesti. Ennen varsinaista ongelmanratkaisutehtävää pohdittiin yhdessä      

arkipäivän ongelmaa kulkuvälineen valinnasta matkalle kotipaikkakunnalta      

lähimpään isoon kaupunkiin. Tässä pyrittiin tuomaan oppilaille näkyväksi, miten         

ongelmanratkaisun vaiheet seuraavat toisiaan. Ensimmäisessä vaiheessa täytyy       

tietää mihin ollaan menossa, ideointi vaiheessa luova hulluttelu on sallittua, mutta           

ratkaisua toteuttaessa täytyy ottaa huomioon myös realistisia seikkoja, kuten matkan          

kulut ja käytössä oleva aika. Lopussa ratkaisua voi arvioida ja palata vielä            

miettimään muita mahdollisia vaihtoehtoja. Oppilaat innostuivat keskustelemaan       

paljon myös dioissa olleesta ongelmasta, jossa puu on kasvanut valtatien reitillä, ja            

ongelma on ratkaistu rakentamalla valtatie puun ympärille. 
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Alustuksen jälkeen oppilaat pääsivät ratkaisemaan avointa matemaattista       

ongelmaa, jotta ongelmanratkaisun perusperiaate tulisi tutuksi. Matemaattinen       

ongelma oli avoin ongelmanratkaisutehtävä, eli alkutilanne oli annettu, mutta         

vastaukseksi kelpasi hyvin erilaisia ratkaisuja (Pehkonen, 1997, s. 8ー9).         

Tehtävässä mietittiin juhlissa tarjottavien keksien määrää. Oppilaat miettivät ensin         

pareittain tai kolmen hengen ryhmissä erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tehtävään ja          

sen jälkeen tehtävää mietittiin yhteisesti tunnilla opettajajohtoisesti. Tämä        

keksitehtäväksi kutsumani tehtävä (liite 2) oli monelle oppilaalle yksi kokonaisuuden          

mieluisimmista tehtävistä. 

 

Seuraavalla tunnilla tutustuttiin kuvataiteen ongelmaan, jonka asetin ryhmän        

opettajan toiveiden mukaan sivuamaan Suomen taidehistorian merkkiteoksia.       

Ongelmana oli tuottaa vanhan teoksen pohjalta uusi teos, jolla toisi teokseen jotain            

uutta ja omaa niin, että sanoma muuttuisi. Tämän ongelman ymmärtämiseksi tunnilla           

katsottiin useita taiteilijoiden tekemiä intertekstuaalisia teoksia (liite 5)        

alkuperäisteosten rinnalla ja keskusteltiin siitä, mitä niillä halutaan sanoa. Tällä          

tunnilla syntyi paljon hyvää keskustelua. Pohjustuksen jälkeen oppilaat pääsivät         

valitsemaan itselleen lähtökohta-teoksen. Teoksia oli sijoitettu neljään pisteeseen        

ympäri luokkaa ja oppilaat kiertelivät katsomassa ja valitsemassa mieleistään.  

 

Valitsin heille lähtökohtateoksiksi yksitoista erilaista teosta kansallisgallerian       

taidekokoelmasta (liite 3). Ensiajatukseni oli, että oppilaat saisivat itse valita          

kansallisgallerian arkistosta heitä puhuttelevan teoksen, mutta keskusteltuani       

opettajan kanssa rajasin teosten valintaa, tehdäkseni valinnasta oppilaille hieman         

helpomman ja nopeamman. Valitsin lähtökohtateokset kansallisarkistosta teosten       

helpon käytettävyyden ja laajan tarjonnan takia. Pyrin teosvalinnoilla nostamaan         

esiin erityyppisiä kultakauden ajan taiteilijoita ja sellaisia teoksia, joista kuvittelin          

oppilailla olevan jotain sanottavaa, tai kosketuspintaa teoksen maailmaan. Yritin         

miettiä miten nimenomaan lapset kokevat teoksen ja valita sellaisia, jotka          

kiinnostaisivat heitä (Salminen, 1978, s. 220). Valintaa ei rajattu suhteessa          

luokkakavereihin, vaan halutessaan vaikka kaikki olisivat saaneet tehdä samasta         

kuvasta. Osaa teoksista oli jo käsitelty hieman tunneilla, ja osa oli uusia. Suosituksi             
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töiksi valikoituivat Akseli Gallen-Kallelan Eksynyt (4 kpl), Ferdinand Von Wrightin          

Taistelevat metsot (3 kpl), Hugo Simbergin Tienhaarassa (3 kpl) ja Dora Wahlroosin            

Omakuva (2 kpl). Mielestäni on kiinnostavaa, että juuri Gallen-Kallelan vähemmän          

tunnettu teos Eksynyt oli monen valinta (kuva 8). Kenties teoksen lähestettävyyteen           

vaikutti tytön tympääntynyt ilme, joka on monelle nuorelle tuttu meemi kuvastosta. 

 
Kuva 8. Akseli Gallen-Kallela, Eksynyt, 1886  

 

Toteutussuunnitelman tekemiseksi oppilaille esiteltiin luonnostelun ideaa      

taiteilijoiden tekemien esimerkkien avulla (liite 6) ja heitä pyydettiin kuvin ja sanoin            

keksimään useampi vaihtoehtoinen idea tulevaan teokseen. Ideoinnin jälkeen ideoita         

kehiteltiin parilta saadun palautteen avulla eteenpäin. Oppilaiden tuli sommitelman         

lisäksi miettiä myös toteuttamiseen käytettäviä materiaaleja. Luonnostelu oli        

oppilaille vaikeaa ja useimmat saivat kirjattua ylös vain pari kolme ideaa.  

 

Tämän jälkeen muutama seuraava tunti kului teosta toteuttaessa. Oppilaat         

valitsivat itse työskentelyn välineet. Suurin osa käytti puukyniä, vesivärejä tai          

kollaasitekniikkaa. Oppilaiden kanssa sovittiin, että osia alkuperäisestä työstä voi         

käyttää tulostetussa muodossa. Toteutustavan vapaalla valinnalla pyrin siihen, että         
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oppilas ei antaisi kokemansa taitotason rajoittaa tuotostaan. Monet oppilaat kokivat          

silti toteuttamisessa haasteita. Opettaja arvelee tämän johtuvan siitä, että he          

halusivat muuttaa taideteosta vain vähän ja joutuivat sen takia matkimaan ihan           

oikeaa taiteilijaa, mikä ei ole ihan helppo homma. Kaikki lähtivät kuitenkin reippaasti            

toimeen ja työskentely lähti toteutustunneilla nopeammin liikkeelle kuin tavallisilla         

kuvataiteen tunneilla. 

 

Sekä luonnostelun, että toteutuksen haasteet saattavat liittyä oppilaiden        

kuvallisen kehityksen vaiheeseen, jossa omat taidot asetetaan suurennuslasin alle.         

Tätä kehitysvaihetta nimetään esimerkiksi visuaaliseksi realismiksi ja se alkaa         

tavallisesti noin 9ー10 -vuoden iässä. Oppilas tahtoo jäljitellä kohdettaan         

mahdollisimman tarkasti ja taitavasti, eikä pelkkä viestin välittäminen enää riitä.          

Tämä saattaa johtaa monessa lapsessa kuvantekemisessä vahvaan itsekritiikkiin,        

joka vähentää toiminnan spontaaniutta ja saa sen tuntumaan vaikeammalta.         

Kasvava epäonnistumisen pelko kuvantekemisessä voi myös vähentää sen        

tekemistä ja aiheuttaa jopa taitojen taantumista. Moni aikuinen onkin kuvantekijänä          

10-vuotiaan tasolla. (Salminen, 1980, s.47ー49.)  

 

Opettaja kertoi, että oppilaan kohdatessa haasteen kokonaisuuden varrella,        

hän pyrki auttamaan oppilaita kyselemällä näiltä kysymyksiä takaisin päin.         

Esimerkiksi eräs oppilas ihmetteli, miten saisi maalattua asfaltin, kun hänellä ei ollut            

mustaa väriainetta, johon opettaja vastasi kysymällä, että voiko asfaltti olla jonkin           

muun värinen, kuin musta. Kuullessani opettajan käyttämistä apukysymyksistä, olin         

erittäin iloinen, sillä juuri kysymysten kysyminen on Pólyan        

ongelmanratkaisuopetuksen ydin. Pólya kuvaa kirjassaan monia erilaisia kysymyksiä        

ja kysymystyyppejä, joilla oppilaita voi ohjata kohti ratkaisua. Hänen mukaansa          

kysymyksissä erityisen tärkeää on se, etteivät ne ole liian johdattelevia, jotta oppilas            

kokee keksineensä vastauksen itse, eikä opettaja näin pilaa häneltä oivaltamisen          

iloa. (Pólya, 2004, esim s. 29.)  

 

Valmiit teokset sisälsivät oman tulkintani mukaan enemmän sisältöä, kuin         

ensivilkaisulla huomaa. Monet yksityiskohdat kertovat oppilaiden oivalluksista ja        

 



 

49 

prosessin aikana tapahtuneesta ajatustyöstä. Kolme teoksista esiin nousevaa        

alkuperäisen teoksen muokkaustapaa olivat hahmojen vaihtaminen toisiin (esim.        

kuva 9), ympäristön vaihtaminen moderninpaan (esim. kuva 10) ja teknologian          

lisääminen (esim. kuva 11) kuviin.  

 

 
Kuva 9ー11. Oppilaat keksivät teoksiinsa uutta esimerkiksi hahmojen tai ympäristön vaihdon, 
modernisoinnin tai teknologian kautta. Teoksissa näkyi, että aihetta ja sanomaa oli mietitty. 

 

Viimeisillä oppitunneilla oppilaiden työt laitettiin esille ja niistä keskusteltiin.         

Vaikka teokset olivat oppilaiden tekemiä, niitä katsottiin kuin taidekuvia. Ensin          

teoksia katsottiin ja niistä puhuttiin pareittain tai kolmen hengen ryhmissä siten, että            

työ josta keskusteltiin ei ollut kenenkään ryhmäläisen oma. Tämän jälkeen työt           
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otettiin viisi kerrallaan eteen taululle ja niitä katsottiin yhtä kerrallaan opettajan           

ohjekysymysten avulla. Yhteinen keskustelu aloitettiin spontaaneilla työstä nousevilla        

kommenteilla, joita opettajan kysymykset ohjasivat. Spontaanin keskustelun jälkeen        

opettaja luki ääneen arviointiryhmän kirjalliset kommentit.  

 

Inkeri Sava kirjoittaa näkemisen taidosta ja siitä, miten oppiliaden taito tulkita           

ja antaa merkityksiä mahdollistettaisiin. Hänen mukaansa taideteoksen kohtaaminen        

alkaa aina henkilökohtaisista merkityksen annoista, jonka jälkeen näitä merkityksiä ja          

tulkintoja jakamalla opitaan miten eri tavalla muut voivat nähdä teoksen. Tulkinnan           

viimeistelee tietoisuus taiteilijan intentioista. Oppilaan oman tulkinnan ja        

tulkinnantapojen opettamisen välille tulee löytyä sellainen tasapaino, ettei oppilas ole          

yksin tulkintatilanteessa, mutta että hänen oma äänensä säilyy. (Sava, 2007, s. 116.)            

Hyvin samantyyppisen katsomisen kaaren kautta oppilaat tulkitsivat toistensa teoksia         

oppimiskokonaisuuden lopuksi. 

 

Oppilaat pitivät silminnähden muiden töiden katselusta ja oman työnsä         

esittelystä. He kuulemma innostuivat erityisesti, kun tuli oman teoksen vuoro tulla           

esille. Opettaja ohjasi keskustelua niin, että siinä pitäydyttiin positiivisissa ja          

kiinnostavissa asioissa, eikä lähdetty kritisoimaan työtä. Oppilaat olivat erityisen         

kiinnostuneita siitä, miten muut tulkitsivat heidän teostaan.  

 

Kokonaisuuden jälkeen oppilaat vastasivat kyselylomakkeeseen koskien      

oppimiskokonaisuutta ja ongelmanratkaisua (liite 1). Kaikki tutkimukseen       

osallistuneet oppilaat olivat mukana loppuun asti. Ennen kyselyyn vastaamista         

kokonaisuus käytiin läpi yhdessä ja opettaja kehotti oppilaita vastaamaan kyselyyn          

rehellisesti ja omia tuntemuksia kuvaillen. 

 

Opetussuunnitelman näkökulmasta kokonaisuus piti sisällään kokonaan tai       

osittain monia laaja-alaisia, kuvataiteen ja matematiikan tavoitteita (taulukko 2).         

Laaja-alaisista osaamisalueista korostui ajattelu ja oppimaan oppiminen       

kokonaisuuden pohtivan ja ratkovan luonteen vuoksi (L1). Kokonaisuus myös opetti          

oppilaita tuottamaan kommunikoivan teoksen ja keskustelemaan siitä       
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luokkakavereiden ja opettajansa kanssa (L2 & L4), sekä katsomaan ja tekemään           

havaintoja taiteilijoiden tekemistä teoksista ja keskustelemaan niihin sisältyvistä        

viesteistä ja merkityksistä (L4, kuvataide: T1, T8). Luovan havainnointikyvyn         

kehittäminen onkin yksi kuvataiteen keskeisistä sisältöalueista (Salminen, 1986,        

s.164). Osa katsotuista teoksista oli myös kantaa ottavia ja oppilaidenkin teoksissa           

esiintyi mielipiteiden ja arvojen ilmaisua (kuvataide: T3, T6) (esim kuva 9). Näistä            

myös keskusteltiin ja niiden kontekstia mietittiin (L7, kuvataide: T2, T7, T8,           

Matematiikka: T3 ).  
 
Taulukko 2. Oppimiskokonaisuudessa toteutuneet opetussuunnitelmaan kirjoitetut laaja-alaiset ja        
ainekohtaiset tavoitteet. 

LAAJA-ALAISET 
OSAAMISALUEET 

(Pops, 2014, s. 20ー24) 

KUVATAIDE  
(Pops, 2014, s. 267) 

MATEMATIIKKA  
(Pops, 2014, s. 235) 

L1 ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä 
hyödyntäen 

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja 
kiinnostusta matematiikkaa kohtaan 
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja 
itseluottamusta 

L2 kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan 
ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä 
perustelemista 

T2 ohjata oppilasta  havaitsemaan 
yhteyksiä  oppimiensa asioiden 
välillä 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen 
tapoja käyttäen 

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan 
esittää kysymyksiä ja tehdä perustel- 
tuja päätelmiä havaintojensa pohjalta 

L4 monilukutaito T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia 
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä 
harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan 

T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 

L7 osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden 
ja fiktion suhdetta 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan 
näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin 

 

Kokonaisuus sisälsi rinnastuksen matematiikan ja kuvataiteen tekemisestä       

saman ajatusprosessin: ongelmanratkaisun kautta (L1, matematiikka: T2, T5).        

Alussa tehdyn keksitehtävän tarkoituksena oli auttaa oppilaita hahmottamaan        

ongelmanratkaisun rakennetta, jota sovellettiin kuvataiteeseen (matematiikka: T2,       

T5). Keksitehtävä onnistui myös innostamaan oppilaita ja miltei kaikki nimesivät sen           
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lempitehtäväkseen (matematiikka: T1). Työn toteutus vaati myös kuvataiteellista        

tuottamista, materiaalien käyttöä ja kuvallisen viestimisen harjoittelua (kuvataide: T3,         

T4, T6). 

 

Kokonaisuudessa ilmenneet opetussuunnitelman kuvataiteen ja matematiikan      

sisältöalueet auttavat myös hahmottamaan, mitä samoja piirteitä näiden        

oppiaineiden tavoitteet pitävät sisällään. Kummassakin havaintojen tekemisellä on        

keskeinen rooli ja oppilaan tulisi pystyä tekemään perustelemaan näkökantojaan.         

Laaja-alaiset osaamisalueet taas keskustelevat vahvasti kuvataiteen sisällön       

tavoitteiden kanssa. Kuvataide onkin luonteeltaan integroiva ja sisältää siksi         

enemmän laaja-alaisia tavoitteita, kuin esimerkiksi matematiikka. 

5.2 Kyselylomakkeen vastaukset 

Keräsin kyselyni (liite 3) aluksi oppilailta taustatiedoiksi lempikouluaineet ja         

harrastukset. Keräsin aineistot etunimellä, jotta minun oli helppo yhdistää         

opiskelijoiden portfoliot, teokset ja vastaukset. Nämä tunnistetiedot ovat kuitenkin         

vain tutkimuksen apuvälineenä ja poistan ne tutkimuksen valmistuttua.        

Taustatietokysymysten jälkeen aloitin varsinaisen kyselyni struktuoidulla      

kysymyspatteristolla, johon vastausvaihtoehdot olivat samaa mieltä, hieman samaa        

mieltä, hieman eri mieltä ja eri mieltä. Annoin vastausvaihtoehdoille arvot 1-4, joista            

4 tarkoittaa samaa mieltä ja 1 eri mieltä. Tämän osion numeerinen yhteenveto löytyy             

taulukosta 3. Toisena osiona kyselyssä oli avoimia kysymyksiä, joihin oppilaat          

vastasivat omin sanoin. 

 

Oppilaille annettiin ohjeet kyselylomakkeen täyttämistä varten, jotta       

varmistuttiin siitä, että he varmasti ymmärsivät, ettei lomakkeessa haeta oikeita          

vastauksia vaan nimenomaan heidän mielipiteitään. Kaikki oppilaat (n=16) olivat         

täydentäneet kaikki taustatieto- ja samaa/eri mieltä osion kysymykset, mutta         

avointen kysymysten osiossa kysymyksiä oli jätetty enemmän tyhjäksi. Kysymyksiä         

oli yhteensä 17 joista 7 oli tarkentavia lisäkysymyksiä, joihin ei ollut mielekästä            

vastata, jos ensimmäiseen kysymykseen vastasi kieltävästi, tai jätti vastaamatta.         
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Kun ottaa huomioon kysymykset, joihin vastaaminen ei ollut mielekästä heidän          

aiemmat vastauksensa huomioon ottaen, niin oppilaat jättivät keskimäärin        

vastaamatta 1ー2 kysymykseen (ka 1,56). 

 

Taustatiedoista selvisi, että luokalla taito- ja taideaineet ovat yleisiä         

lempiaineita. Yhtä lukuun ottamatta kaikki mainitsivat lempiaineissaan jonkin taito- tai          

taideaineen. Kolme suosituinta kouluainetta olivat käsityö, liikunta ja englanti.         

Harrastuksista selvisi, että luokkalaisista reilusti yli puolet (10/16) harrastavat jotain          

joukkuelajia. Vain kolme kertoi, ettei harrasta mitään. Laskin korrelaation mainittujen          

taide- ja taitoaineiden määrän ja strukturoidussa kysymyspatteristossa samaa mieltä         

olemisen kanssa ja vaikutti siltä, että varsinkin ne oppilaat, jotka pitivät useammista            

taito- ja taideaineista suhtautuivat oppimiskokonaisuuteen positiivisemmin (eli olivat        

useammin samaa mieltä). Korrelaation merkitsevyys jäi kuitenkin 10% tasolle. 

 

Taulukossa 3 on yhteenveto matemaattisista tunnusluvuista, joita käytin        

analyysin tukena strukturoidun kysymyspatteriston kanssa. Käyttämällä kolmea eri        

keskilukua ja lisäksi keskihajontaa pyrin ymmärtämään aineiston yleisiä trendejä ja          

vastausten laatua, kuten sen ovatko vastaukset keskittyneet tiettyyn arvoon.         

Esimerkiksi kysymyksessä Ymmärsin, mitä ongelmanratkaisu on sekä tyyppiarvo        

että mediaani olivat 4, keskiarvo lähellä neljää (3,81) ja keskihajonta vain 0,39            

numeroa, joten siitä voi sanoa, että vastaukset keskittyvät numeron neljä ympärille.           

Toinen ääripää taas on esimerkiksi kysymys Olin tyytyväinen omaan         

lopputulokseeni, jossa keskiarvo jäi alle kolmeen (2,94), tyypillisin arvo oli 4,           

mediaani 3 ja keskihajonta peräti 1,03. Tämän kysymyksen vastaukset eivät siis           

näytä noudattaneen mitään tiukkaa sääntöä, vaan vastaukset ovat saaneet useita eri           

arvoja. Yleisesti ottaen voi siis sanoa, että mitä lähempänä taulukon keskiluvut ovat            

toisiaan ja mitä pienempi keskihajonta on, sitä vahvemmin arvot keskittyvät tietyn           

luvun, eli tässä tapauksessa tietyn mielipiteen ympärille. 

 

Samaa/eri mieltä osiossa oli neljä eri alakohtaa oppimiskokonaisuuden        

teemojen mukaan. Ensimmäisessä kohdassa oli neljä kysymystä lämmittely        

tunneista, joilla oppimistehtävänä oli ongelmanratkaisukäsitteen ymmärtäminen ja       
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ratkaistavan ongelman hahmottaminen. Ensimmäinen kysymys oli ongelmanratkaisu       

tällä tavalla on minulle uutta . Suurin osa vastasi olevansa hieman samaa mieltä            

väitteen kanssa. Oppilaat olivat suurimmaksi osaksi hieman samaa mieltä väitteen          

matemaattinen ongelma auttoi ymmärtämään, mitä ongelmanratkaisu tarkoittaa       

kanssa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kokivat ymmärtäneensä mitä ongelmaa         

ongelmaa tunneilla lähdettiin ratkaisemaan ja kaikki ilmaisivat ymmärtäneensä mitä         

ongelmanratkaisu on.  

 
Taulukko 3. Yhteenveto matemaattisista tunnusluvuista. 

LÄMMITTELY keskiarvo tyyppiarvo mediaani keskihajonta 

Ongelmanratkaisu tällä tavalla on minulle uutta. 2,94 3 3 0,66 

Matemaattinen ongelma auttoi ymmärtämään, mitä 
ongelmanratkaisu tarkoittaa. 

3,06 3 3 0,66 

Ymmärsin, mitä ongelmaa lähdimme ratkaisemaan. 3,56 4 4 0,61 

Ymmärsin, mitä ongelmanratkaisu on. 3,81 4 4 0,39 

IDEOINTITUNTI     

Oli mukava nähdä taiteilijoiden keksimiä ideoita. 3,69 4 4 0,46 

Olin innoissani, kun pääsin itse keksimään, mitä tekisin. 3,25 3 3 0,66 

Ideoita oli helppo keksiä. 2,63 3 3 0,78 

Keksin enemmän ideoita kuin tavallisilla kuvataiteen 
tunneilla. 

2,75 3 3 0,66 

TYÖSKENTELYTUNNIT     

Tiesin, mitä tekisin, kun aloin tehdä lopullista työtä. 3,31 4 3 0,68 

Lopullisen idean valitseminen oli helppoa. 3,44 4 3,5 0,61 

Ideani muuttui vielä tekovaiheessa. 2,0 1 2 1,12 

Valitsemani tekniikka toimi hyvin ideani toteuttamiseen. 2,75 3 3 0,66 

ARVIOINTITUNNIT     

Oli hauska nähdä muiden valmiita töitä. 3,78 4 4 0,47 

Olin tyytyväinen omaan lopputulokseeni. 2,94 4 3 1,03 

Jos tekisin työn uudestaan, osaisin tehdä sen vielä 
paremmin. 

3,38 4 4 0,86 
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Ideointitunneista kootuista kysymyksistä oppilaat olivat eniten samaa mieltä        

väitteen oli mukava nähdä taiteilijoiden tekemiä ideoita kanssa. Siinä erityisesti kaikki           

luokan tytöt olivat samaa mieltä (arvo 4). Suurin osa (14/16) oli hieman samaa mieltä              

tai samaa mieltä siitä, että he olivat innoissaan, kun pääsivät keksimään mitä            

tekisivät. Itse ideoiden keksiminen jakoi mielipiteitä. Monelle ideoiden keksiminen ei          

ollut aivan helppoa, mutta silti suurin osa oli hieman samaa mieltä väitteen ideoita oli              

helppo keksiä kanssa. Miltei ⅔ (10/16) oppilaista oli hieman samaa mieltä (8/16) tai              

samaa mieltä (2/16) siitä, että he keksivät enemmän ideoita, kuin tavallisella           

kuvataidetunnilla. 

 

Toteutustunnilla oppilaat tiesivät mitä alkaisivat tehdä (14/16) ja lopullisen         

idean valitseminen (15/16) oli heille helppoa. Vain muutaman (4/16) idea muuttui           

enää tekovaiheessa. Tekniikan valitsemisessa taas oli enemmän hajontaa sillä         

kuuden oppilaan mielestä heidän valitsemansa tekniikka ei toiminut heidän ideansa          

toteuttamiseen. 

 

Töiden tarkastelutunneilla oppilaat olivat taas yhtä mieltä siitä, että oli mukava           

nähdä muiden valmiita töitä. Tässä kysymyksessä varsinkin kaikki luokan tytöt olivat           

samaa mieltä väitteen kanssa. Vaikka suurin osa (11/16) oli tyytyväinen tai hieman            

tyytyväinen lopputulokseensa, niin silti miltei kaikki (14/16) kokivat, että jos he           

tekisivät saman työn uudestaan, he pystyisivät tekemään sen vielä paremmin.  

 

Samaa/eri mieltä -osiosta voi päätellä, että yleisesti ottaen opetuskokonaisuus         

on sujunut suunnitellusti. Oppilaat ovat ymmärtäneet annetun tehtävän ja         

kokonaisuuden idean, he ovat onnistuneet keksimään useamman idean ja         

valitsemaan niistä parhaan, toteutustunneilla ideat on saatu toteutettua        

suunnitelmien mukaan ja lopputulokseen on oltu tyytyväisiä, mutta silti siitä on opittu            

sen verran, että oppilaat kokevat että pystyisivät tekemään saman työn nyt           

paremmin.  

 

Haastavimmaksi osoittautui ideointitunti, jonka kysymyksien vastauksista oltiin       

eniten eri mieltä: ideointi oli monelle vaikeaa, eikä ideoita välttämättä keksitty sen            
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enempää, kuin tavallisella kuvataidetunnilla. Uskon, että tämä johtuu oppilaiden         

harjaantumattomuudesta tämänkaltaiseen työskentelyyn. Todennäköisesti ideointia     

olisi voinut helpottaa se, että myös brainstormingista eli ideoiden divergentistä          

tuottamisesta olisi pidetty jokin toiminnallinen lämmittelytehtävä, joka olisi asettanut         

oppilaat oikeaan mielentilaan ja poistanut heidän itsekriittisyyttään. Opettajan        

mukaan monet eivät alustuksesta huolimatta halunneet ryhtyä luonnostelemaan        

suurpiirteisesti, vaan seurasivat siinäkin parhaan mahdollisen piirroksen periaatetta. 

 

Mielenkiintoinen vastauksista esiin nouseva seikka oli se, että kaikki oppilaat          

vastasivat pitäneensä edes hieman taiteilijoiden ja oppilastovereiden tekemien        

töiden katsomisesta. Opettajan kanssa käydyt keskustelut vahvistavat tätä seikkaa,         

sillä koko luokka oli ollut keskustelutunneilla erittäin aktiivinen ja pohdiskeleva.          

Opettajan mukaan kyseinen luokka on muillakin oppitunneilla keskusteleva, joten voi          

olla, että tämäntyyppinen tehtävä oli heidän erityisalaansa luokkana.  

 

Avoimissa kysymyksissä kysyin vapaan sanallisesti mistä oppilaat       

opetuskokonaisuudessa pitivät ja mistä eivät. Kysyin myös, mikä oli heidän          

mielestään vaikeaa, mitä he kokivat oppineensa, lisääntyikö vai vähenikö heidän          

kiinnostuksensa ongelmanratkaisua kohtaan ja mitä asioita olisi voinut olla enemmän          

tai vähemmän. Kysyin oppilailta perusteluja heidän vastauksilleen, mutta        

perustelujen antaminen osoittautui hieman haastavaksi. Vastauksista kävi kuitenkin        

hyvin ilmi, mitä oppilaille oli jäänyt päällimmäiseksi mieleen kokonaisuudesta. Monet          

oppilaat vastasivat kysymyksiin useammalla, kuin yhdellä vastauksella, joten        

analyysissäni saatan käsitellä saman oppilaan vastauksia useammassa eri        

kohdassa. 

 

Puolet oppilaista vastasi mieluisimmaksi tehtäväksi keksitehtävän (liite 2),        

joka käytiin kokonaisuuden aluksi lämmittelytehtävänä. Heidän mielestään       

tehtävässä oli mukavaa se, että sen sai tehdä parityönä sekä se että siinä sai              

keskustella ja pohtia. Neljäsosa (4/16) oppilaista vastasi pitäneensä kaikesta. Viisi          

oppilasta sanoi pitäneensä erityisesti teoksen toteuttamisvaiheesta, eli vaiheesta,        

jossa sai piirtää ja maalata. Neljä mainitsi pitäneensä nimenomaan         
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ongelmanratkaisusta. Muita mainittuja asioita olivat parityöskentely, monipuolisuus,       

matematiikka, taiteilijoiden työt, ideoiminen ja arviointitunti. Vastaustensa syissä        

oppilailla toistui monella parityöskentely, monipuolisuus, ajan riittävyys, keskustelut        

ja se, että sai pohtia.  

 

Seitsemän oppilasta eli miltei puolet ei maininnut mitään tehtävää, josta eivät           

olisi pitäneet, osa jopa kirjoitti kohtaan, että piti kaikesta. Viisi oppilasta mainitsi, ettei             

pitänyt luonnosteluvaiheesta. Tähän syiksi mainittiin se, että luonnoksia oli hankala          

keksiä, tai että oppilas on tottunut aina tekemään ensimmäisen keksimänsä idean.           

Luonnostelu mainittiin muutaman oppilaan vastauksissa myös vaikeaksi aiheeksi, ja         

voi olla, että osa ei hahmota eroa vaikean ja ikävän tehtävän välillä. Kaksi oppilasta              

mainitsi, ettei pitänyt parityöskentelystä ja kaksi kirjoitti, ettei pitänyt matemaattisesta          

tehtävästä (keksitehtävä, liite 2). Yksi sanoi, ettei pitänyt ongelmanratkaisusta, koska          

se oli liian yksinkertaista.  

 

Vaikeaksi oppilaat kokivat yleisimmin teoksen toteutukseen liittyvät tekniset        

seikat, kuten maalaamisen tai värien sekoittamisen (9 oppilasta). Kolme sanoi          

luonnostelun olleen vaikeaa. Kertaalleen oppilaat mainitsivat vaikeaksi myös        

paritehtävän ja matemaattisen tehtävän. Kaksi oppilasta kirjoitti, ettei mikään ollut          

vaikeaa. Puolet oppilaista kokivat oppineensa ongelmanratkaisua, vähän       

ongelmanratkaisua tai sen että ongelmanratkaisu on kivaa. Viisi kirjoitti, ettei oppinut           

mitään uutta ja yksi mainitsi oppineensa matematiikkaa. 

 

Kymmenen oppilasta kertoi kiinnostuksensa ongelmanratkaisua kohtaan      

lisääntyneen, kaksi sanoi kiinnostuksen lisääntyneen hieman, kolme sanoi sen         

pysyneen samana ja yksi kertoi sen vähentyneen. Kiinnostuksen kasvun syiksi          

oppilaat mainitsivat sen, että tehtävät olivat kivoja ja uudenlaisia. Myös se, että pääsi             

tekemään enemmän ongelmanratkaisua ja monipuolisesti mainittiin syiksi. Asenteen        

ennallaan pysymiseen syyksi mainittiin se, että oli jo valmiiksi kiinnostunut          

ongelmanratkaisusta, tai suhtautuu siihen muuten vain neutraalisti. Oppilas, joka         

vastasi kiinnostuksensa vähentyneen vastasi sen johtuvan siitä, ettei hän pidä          
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ongelmanratkaisusta. Suurin osa vastasi kuitenkin kysymykseen “Muuttuiko       

suhtautumisesi ongelmanratkaisuun tuntien aikana?” kieltävästi. 

 

Oppilaat olisivat toivoneet tunneille enemmän maalaamista (4),       

ongelmanratkaisua (3), taiteilioiden kuvien katsomista (1) ja pohdintaa (1). 3          

oppilasta sanoi ettei mitään olisi tarvinnut olla lisää ja neljä jätti vastaamatta. “Mitä             

asioita olisi saanut olla vähemmän?” -kysymykseen vastattiin “Ei mitään” (4),          

ongelmanratkaisua (2), pohdintaa (2) ja luonnostelua (1). Viisi oppilasta jätti          

vastaamatta tähän kysymykseen. 

 

Avointen kysymysten vastaukset tukevat monilta osin samaa/eri mieltä        

-osiosta esiinnostamiani seikkoja. Monet oppilaista pitivät tehtävistä, joissa sai         

keskustella ja pohtia; ja parityöskentely mainittiin useassa paperissa positiivisena         

asiana. Ei kovinkaan yllättäen nämä samat seikat kuitenkin mainittiin muutamassa          

paperissa negatiivisena tai vähennettävänä asiana, sillä kaikki työskentelymuodot        

eivät tue kaikkien oppimistyylejä. Mielenkiintoista oli, että niin moni valitsi          

lempitehtäväkseen keksitehtävän, joka oli hyvin matemaattinen, kun vain yksi         

mainitsi matematiikan lempiaineekseen. Kiinnostavaa oli myös se, kuinka iso osa          

mainitsi kiinnostuksensa ongelmanratkaisua kohtaan lisääntyneen. Monet mainitsivat       

myös työskentelyn monipuolisuuden ja ajan riittävyyden positiiviseksi asiaksi        

kokonaisuudessa. Tämä on onneksi asia, josta opettajat voivat hyvällä suunnittelulla          

tehdä oppilaille arkipäivää uuden opetussuunnitelman avoimempien      

arvosteluperusteiden ansiosta. Jatkan kyselylomakkeen tulosten pohdintaa tulosten       

yhteenvedossa ja pohdinta-luvussa saaden tukea muista aineistoista. 

5.3 Opettajan haastattelu 

Opettajan haastattelu (liite 4) toteutettiin teemahaastatteluna sekä itsenäisin        

kysymyksin, että oppilaiden kyselystä esiin nousseita seikkoja tarkentaen (Hirsijärvi,         

Remes & Sajavaara, 2009, s. 209). Haastattelu toteutettiin vasta kokonaisuuden ja           

kyselylomakkeiden analysoinnin jälkeen.  
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Opettajan haastattelussa oppilaita innostaviksi asioiksi nousi esiin kuvien        

katsominen. Oppilaat keskustelivat ja katsoivat mielellään sekä taiteilijoiden tekemiä         

töitä, että toistensa töitä. Kuvia katsellessa oppilaat nauroivat ja kaikki vaikuttivat           

kiinnostuneilta. Oppilaat olivat tunneilla opettajan mukaan “hyvällä tavalla        

höpöttäviä”. Myös opettajan mielestä tunti, jolla katsottiin taiteilijoiden töitä oli oikein           

kiva. Hänen mukaansa he eivät olleet vielä katsoneet tuollaisia taidekuvia ja           

antamastani pohjustuksesta taideteosten suhteen oli hänelle apua tunnin        

pitämisessä.  

 

Oppilaat olivat erityisen innoissaan omien töidensä näyttämisestä. Tekijästä        

kuulemma oikein näki, että halusi kuulla, mitä muilla oli siitä sanottavana. Opettajan            

mukaan aina se, jonka työ oli vuorossa hymyili ja kuunteli mielellään muiden            

näkemyksiä. Arviointikeskustelut käytiin opettajan ohjauksella positiivisen ja kertovan        

palautteen kautta. Katsojien tehtävänä oli kertoa mitä kuvat heidän mielestään          

kertoivat. Opettaja kertoo painottaneensa, että kuvataiteessa ei ole yhtä oikeaa          

tapaa lukea kuvien viestiä, ja siksi katsojan tekemä tulkinta on yhtä oikein, kuin             

tekijän oma tulkinta. Opiskelijat keksivät ja pohtivat arviointitunneilla kuville monia          

merkityksiä ja pohtivat hyvin työn viestiä ja yksityiskohtia. Oppilaat olivat kuulemma           

niin mielissään ja syventyneitä tähän puuhaan, että edes välituntikello ei saanut heitä            

lopettamaan. Nähdyksi tulemisen tärkeydestä kertoi myös se, että muutama oppilas,          

joka ei ollut paikalla arviointitunnilla halusi jälkikäteen pitää arviointituokion         

välitunnilla. 

 

Opettaja kertoo, että on kyseisen luokan kanssa ennenkin katsonut taidetta ja           

valmiita töitä, mutta silti yllättyneensä siitä, miten hyviä ja rohkeita oppilaat olivat            

siinä. He katsoivat arviointitunneilla töitä opettajan mukaan “ihan rauhassa” ja          

rohkenivat sanoa syntyneitä mielikuvia myös muille. Arviointitunnin tunnelmaan        

vaikutti varmasti se, että ne pystyttiin toteuttamaan jaetulle luokalle, eli ryhmälle           

jossa oli vain kahdeksan oppilasta.  

 

Opettaja kertoi, että oppilaat lähtivät innokkaasti toteuttamisvaiheeseen.       

Opettaja oli aluksi jännittänyt, että keksivätkö lapset ideoita tai ottavatko he liikaa            
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vaikutteita toisistaan, valiten saman idean kuin kaverilla, mutta tämä osoittautui          

turhaksi huoleksi. Oppilaat lähtivät napakasti toteuttamaan ja valitsivat taidekuvista         

juuri sen oman vaihtoehtonsa.  

  

Eniten vaikeuksia oli oppilailla oli opettajan mukaan luonnostelussa. Opettaja         

arveli tämän johtuvan siitä, että luonnostelu oli tälle kuudesluokalle suhteellisen uutta           

ja aikaa oli liian vähän. Pohdimme opettajan kanssa jälkikäteen, että          

luonnosteluvaihe olisi ehdottomasti vaatinut lämittelytehtävän, jotta vaiheen idea olisi         

avautunut oppilaille paremmin. Moni lähti opettajan ohjeista huolimatta        

luonnostelemaan äärimmäisen pikkutarkasti, siis samalla tavalla, kuin valmista työtä         

toteutettaessa.  

 

Opetuskokonaisuudessa opettaja kommentoi sitä, että iso tuntimäärä (11*45        

min kolmen viikon sisällä) on nykyisellä opetussuunnitelmalla mahdoton.        

Kuvataiteelle on tällä hetkellä heidän koulussaan varattu yksi 45 minuutin oppitunti           

viikossa. Kokonaisuus oli opettajan mukaan vähemmän rikkonainen, kuin yleensä ja          

oppilaat “sähelsivät” vähemmän. Opettaja arvelee tämän johtuneen siitä, että         

suuremman tuntimäärän ja lyhyemmän aikavälin ansiosta oppilaat olivat paremmin         

orientoituneita työskentelyyn. Monet luokan oppilaat pitävät kuvataiteesta ja olivat         

mielissään siitä, että muutamana päivänä kokonaisuuden aikana heillä oli sitä jopa           

kolme tuntia päivässä. Kukaan ei ollut tuntien uudelleen järjestämisestä pahoillaan          

tai esittänyt minkäänlaisia vastaväitteitä kokonaisuuden aikana. 

 

Opettaja kertoi kokonaisuuden olleen valmiista suunnitelmasta huolimatta       

työläs ja aikaa vievä toteuttaa, mutta silti erittäin mielekäs ja mieluinen. Hän myös             

sanoi, että jos hän vetäisi kokonaisuuden uudestaan se onnistuisi huomattavasti          

vähemmällä valmistautumisajalla. Opetuskokonaisuus oli opettajalle ja luokalle hyvin        

uudenlainen ja opettaja kertoo jännittäneensä kokonaisuuden vetämistä alussa.        

Puolessa välissä kokonaisuutta hän alkoi paremmin hahmottaa mitä siinä oltiin          

tekemässä. Valmiiksi tekemäni tuntirunko (liite 10), tauluesitelmä dioina (liite 10),          

sekä käymämme keskustelut toimivat opettajan mukaan kuitenkin hyvänä        

ohjenuorana alusta asti. 
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Opettaja piti siitä, että kokonaisuus oli monipuolinen ja piti sisällään useita eri            

työskentelytapoja, kuten pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Ryhmätyöskentely        

sopii monien tietojen ja taitojen opiskeluun ja kehittää samalla sosiaalisia taitoja           

(Yrjönsuuri, 2005, s. 102). Opettajan mukaan kokonaisuus sopi kaikille oppilaille,          

vaikka muutamalle yksittäiset osat, kuten parityö tai matematiikka eivät olleetkaan          

mieleisiä. Opettaja pohti lasten poikkeuksellisen innostuksen johtuvan mahdollisesti        

myös siitä, että kokonaisuus oli niin erilainen kuin mihin he ovat tottuneet.  

5.4 Tulosten yhteenveto 

Pólyan ongelmanratkaisumallin neljän vaiheen (ongelman ymmärtäminen,      

suunnitelman laatiminen, ratkaisu ja ratkaisun tarkastelu ) (Pólya, 2004, s. 2ー4)          

avulla jäsennetty opetus sopi kuudennen luokan kuvataideopetukseen hyvin. Vaikka         

oppimiskokonaisuus kietoutui ongelmanratkaisun ympärille, tutkimusaineistosta     

nousi esiin mielenkiintoisia seikkoja myös muihin aiheisiin, kuten lasten ilmaisuun ja           

taiteen katsomisen taitoon liittyen. Näyttää siis siltä, että        

ongelmanratkaisuopetuksella on itse ongelmanratkaisun oppimisen lisäksi muitakin       

hyviä ominaisuuksia kuvataiteen opettamista ajatellen. 

 

Oppimiskokonaisuus sai palautteen perusteella hyvin positiivisen vastaanoton       

ja innosti sekä oppilaita että opettajaa ongelmanratkaisun pariin ja ennen kaikkea           

keskustelemaan taiteesta. Ongelmanratkaisu tuntui toimivan hyvänä kehikkona       

opetukselle takaamalla, että jokainen oppilas sai aikaa ja tarpeeksi ohjausta          

käydäkseen myös teoksen tekemisen ajatusprosessia läpi. Kokonaisuudessa esiin        

nousi erityisesti oppilaiden kyky ajatella ja keskustella taiteesta, mutta myös se, että            

ideoiden ja ajatusten kirjaaminen kuvallisesti ja sanallisesti oli haastavaa.         

Kokonaisuuden monipuolisuus ja kiireettömyys miellytti monia. Opettajan mukaan        

oppilaat olivat innostuneita ja tarttuivat työskentelytunneilla nopeammin toimeen,        

kuin tavallisilla kuvataidetunneilla yleensä. Kokonaisuus sopii sekä opettajan että         

oppilaiden vastausten perusteella monenlaisille oppijoille. 
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Yrjönsuuren kuvaamat opiskelun keskeiset tekijät, eli pohdinta,       

ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen, (2005, s. 23) olivat kaikki läsnä tutkimuksessa          

toteutetussa oppimiskokonaisuudessa. Etenkin pohdinta korostui     

oppimiskokonaisuudessa, sillä se sai oppilaat katsomaan ja pohtimaan kuvia.         

Oppilaat kokivat kuvien katsomisen erityisen mukavana ja he keskustelivat niistä          

mielellään sekä pareittain että ryhmässä. Oppilaat ottivat taiteen vastaan avoimesti.          

Yksi syy tähän saattaa olla, että heille ei ole vielä ehtinyt muodostua valmiita             

struktuureja tai tulkintatapoja taiteen katsomiseen (vrt. Sava, 2007, s.118).         

Ongelmanratkaisuopetus rohkaisi ja antoi oppilaille aikaa katsoa sekä taidemaailman         

ja luokkakavereiden tuottamia että itse tekemiään teoksia. 

 

Suurin yllätys itselleni ja haastatellulle opettajalle oli, miten paljon oppilaat          

nauttivat taiteesta keskustelemisesta ja se, kuinka hyviä he olivat siinä. Mielestäni on            

hienoa, että kuvataiteen keskeinen sisältöalue, eli visuaalisen kulttuurin        

ymmärtäminen ja siitä nauttiminen, toteutui oppimiskokonaisuudessa kuin itsestään.        

Oppilaat olivat omien ennakkoluulojeni vastaisesti erittäin avoimia hyväksymään        

myös taidekuvista keskustelemisen ja jopa matemaattisen keksitehtävän osaksi        

kuvataiteen tunteja. Oppilailla vaikuttaakin olevan nuoresta iästään huolimatta laaja         

käsitys kuvataiteen kentästä, eivätkä he koe sen olevan vain piirtämistä. 

 

Tutkimuksen aikana mietin, mitkä olivat ne komponentit, jotka saivat lasten          

kiinnostuksen taidekuvia kohtaan heräämään. Uskon, että luokassa vallinneella        

keskustelevalla ja turvallisella ilmapiirillä on iso rooli taidepuheen syntymisessä.         

Lisäksi opettajalle valmistelemani keskustelun avaukset ja hänelle jäsentämäni        

vaihtoehtoiset merkitykset auttoivat keskustelun avaamisessa. Iso vaikutus on        

varmasti ollut myös opettajalla itsellään, joka on osannut luoda rennon ja erilaiset            

mielipiteet hyväksyvän oppimisympäristön kuudesluokkalaisille.  

 

On mahdollista, että oppilaiden ikäryhmä, 12-vuotiaat, on otollinen ympäristö         

pohdinnoille, sillä oppilaat ovat jo käyneet koulua useamman vuoden ja tutustuneet           

erilaisiin ajatusmalleihin. Samaan aikaan heillä on kuitenkin vielä jäljellä aimo ripaus           

lapsen uteliaisuutta, eikä murrosikä ole vielä alkanut aiheuttaa suurta sosiaalista          
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painetta. Todennäköisesti kyseisellä kuudennella luokalla saattaa olla erityisen        

vähän sosiaalista painetta, sillä pitkän yhdessä olonsa ansiosta luokan ilmapiiri on jo            

vakiintunut.  

 

Oppilaat nauttivat myös paritöistä. Suurin osa sanoi kiinnostuksensa        

ongelmanratkaisuun kasvaneen kokonaisuuden myötä. Kysyttäessä, mitä oppilaat       

olivat oppineet kokonaisuuden aikana, puolet oppilaista vastasi oppineensa        

ongelmanratkaisua. Opettajalle kokonaisuus oli työläs, mutta mieleinen ja hän koki,          

että sama opetus onnistuisi uudelleen tehtynä vähemmällä työmäärällä.        

Kokonaisuus oli hänelle uudenlainen ja vaati siksi paljon valmistautumista.  

 

Mielestäni olisi hyvä pohtia kuvataideopetuksen ajankäyttöä. Siis sitä, mikä         

arvo kuvallisen tuottavuuden ja ajatusprosessien välillä vallitsee. Voitaisiinko        

opetuksessa antaa enemmän aikaa oppilaiden taiteelliselle ajattelulle ja omista ja          

muiden kuvista nouseville mehukkaille oivalluksille. Myös teoksen ideointi- ja         

tekovaiheessa annettu kypsymisaika vaikutti auttavan oppilaita sitoutumaan       

tekemiseen ja nauttimaan onnistumisesta enemmän. Mielestäni oli hienoa, miten         

kokonaisuuden aikana tehdyt teokset sisälsivät miltei poikkeuksetta enemmän        

sisältöä kuin vain asetelman. Lasten teoksissa huomasi kuitenkin taas esimerkin          

vaikutuksen, sillä monissa ideat saattoivat olla hyvin samantyylisiä, kuin näytetyissä          

teosmuunnoksissa. Esimerkiksi työ, jossa oppilas vaihtoi taistelevista metsoista        

linnut sukupuolen mukaan (kuva 9) kuten esimerkissä näyttämässäni Aino triptyykin          

muunnoksessa Mauri Kunnaksen tekemänä (liite 5). Tähänkin työhön oppilas toi          

kuitenkin vielä oman silauksensa laittamalla metsot tappelemisen sijasta halaamaan         

toisiaan. 

 

Huomasin kokonaisuuden aikana sen, miten vaikeita tekniikoita luonnostelu ja         

portfolion tekeminen olivat kuudesluokkalaisille. Tämä johtuu varmasti siitä, että         

kumpikin tekniikka vaativat ennen kaikkea reflektiivistä ajattelua ja pohdintaa, jotka          

ovat taitoina vaikeita jopa korkeakouluikäisille, jos niitä ei ole yleissivistävän          

koulutuksen aikana tarpeeksi harjoiteltu. Monessa oppiaineessa alakoulussa       

saatetaan kerätä oppilaiden vihkoja, ja tällöin arvosteluperustana on usein siisteys ja           
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oikeellisuus. Oppilaiden voi tältä pohjalta olla vaikea ymmärtää, mitä omien ajatusten           

ja ideoiden kirjaaminen portfolioon luonnosten ja sanojen avulla tarkoittaa ja monet           

pyrkivät siinäkin oikeellisuuteen eivätkä anna tilaa harhapoluille, jota luovuus ja          

ongelmanratkaisu usein vaativat. Myös oppilaiden visuaaliseksi realismiksi kutsuttu        

kuvallisen kehityksen vaihe on voinut vaikuttaa siihen, että he kokevat “sinne päin”            

-tehtyjen luonnosten tekemisen ikävänä (Salminen, 1980, s. 47ー49).  

 

Mietimme kokonaisuutta opettaneen opettajan kanssa jälkikäteen, että       

luonnostelu tunnin aluksi olisi ehdottomasti pitänyt tehdä jokin oppilaita rentouttava          

lämmittelyharjoitus, jonka avulla he olisivat saaneet kiinni luonnostelun ideasta, siis          

siitä, että sen tarkoitus on auttaa varsinaisen teoksen teossa ja testailla erilaisia            

vaihtoehtoja, ei toimia itsenäisenä teoksena. Uskoisin, että sekä portfolion teko että           

luonnosteleminen vaativat hyvien ohjeiden lisäksi myös aikaa ja useita toistoja, jotta           

oppilaat tottuisivat niihin. Ensimmäisellä kerralla ei näin ollen ole realistista olettaa           

että päästäisiin vielä täyteen vauhtiin. Uskon, että kyseiselle ryhmälle tämä oli hyvä            

ensimmäinen luonnostelu- ja portfolion teko -harjoitus.  
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6 Luotettavuus 

Toimintatutkimukselle tyypillisesti sain oppimistapahtumasta laajan ymmärryksen ja       

pystyn sen avulla hahmottelemaan ongelmanratkaisun käytön mahdollisuuksia ja        

haasteita oppilaille ja opettajille. Tutkimustulosta ei voi kuitenkaan ilman         

jatkotutkimuksia yleistää koskemaan suoraan toista ryhmää. 

 

Tutkimuksen tulokseen on todennäköisesti vaikuttanut luokan ilmapiiri ja        

aiemmat oppimiskokonaisuudet, sekä kyseisen ryhmän tuttuus ja turvallisuus.        

Lapsilta kerätyssä kyselyaineistossa, kuten kyselyaineistossa yleensäkin on myös        

monia luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja, kuten tunnetila vastaamishetkellä, se        

miten hyvin oppimiskokonaisuus on jäänyt heidän mieleensä ja myös se, miten he            

ovat käsittäneet “toivottavan vastauksen” menevän. Kyselylomakkeen kanssa ei voi         

olla varma, kuinka vakavasti vastaajat ovat siihen suhtautuneet, ja ovatko          

vastausvaihtoehdot olleet heille sopivia (Hirsivaara, Remes & Sajavaara, 2009, s.          

195).  

 

Kokonaisuus kesti miltei kuukauden ja lasten hiihtoloma sijoittui        

kokonaisuuden loppuosaan keskeyttäen oppimiskokonaisuuden viikoksi. Näin ollen       

on riski, että jotkut asiat saattoivat unohtua kyselyyn vastaamiseen mennessä.          

Tähän liittyvää virhettä pyrittiin vähentämään muistelemalla kokonaisuuden kulku        

opettajan johdolla ennen lomakkeen täyttöä. Miellyttämisen tarve pyrittiin poistamaan         

opettajan ohjauksen avulla, jossa hän ilmaisi, että rehellinen vastaus on tutkijalle           

kaikkein arvokkain. Mahdollisesti se, että kyselylomakkeisiin vastattiin omalla nimellä         

saattoi aiheuttaa itsesensuuria oppilaissa, vaikka opettaja korostikin, ettei kyseessä         

ollut koe, johon pitäisi keksiä oikeat vastaukset. 

 

Opettajan haastattelussa luotettavuuteen vaikuttavina tekijöinä oli opettajan       

tuttuus, sekä haastattelutilanteessa opettajan kotona olleet häiriötekijät. Suurin osa         

haastattelusta onnistuttiin suorittamaan rauhallisessa ympäristössä, mutta      

haastattelu keskeytyi muutaman kerran kodin muiden asukkaiden kulkemisen takia.         
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Haastattelu pidettiin muutama kuukausi opetuskokonaisuuden jälkeen, joten jotkin        

asiat saattoivat olla unohtuneet ja toiset korostuneet. Uskon kuitenkin, että          

kokonaisuus hahmottui paremmin, kun sitä oli ehtinyt sulatella hetken. Pystyin          

haastattelun ajoituksen takia kysymään opettajalta myös seikoista, jotka olivat         

kyselylomakkeiden vastauksista jääneet askarruttamaan minua, joten haastattelun       

ajoitus kokonaisuuden viimeisenä osiona oli tutkimukseni kannalta perusteltu. 

 

Pyrin tutkimuksen teossa noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Olin        

huolellinen aineistoni kanssa, käsittelin sen tarkasti kohta kohdalta (luku 5) en           

jättänyt mitään yleiseen linjaan sopimattomia vastauksia pois analyyseistä vaan         

kohtelin kaikkia vastauksia tasaveroisesti. Pyrin tutkimuksessa kuvaamaan avoimesti        

kaikki käyttämäni menetelmät ja kirjoittamaan auki ajatuspolut, joiden kautta pääsin          

tulkintoihin. Tutkijana olen kuitenkin ensikertalainen ja sen tähden käytännöistäni         

saattaa löytyä puutteita. (Hirsijärvi, ym., 2012, s.23ー25.) 

 

Olen pyrkinyt informoimaan ja kunnioittamaan tutkittavia kysymällä       

kouluyhteisöltä sopivat luvat (liitteet 7一9), sekä pyrkimällä siihen, että         

suunnittelemani oppimiskokonaisuus sopii tutkittavien oppilaiden koulutyöhön, eikä       

näin ollen vaaranna heidän sivistyksellisiä oikeuksiaan (Pops, 2014, s.15).         

Tutkittavia olen halunnut suojata myös sillä, että jätän heidät anonyymeiksi. Koulun           

ja paikkakunnan pienuuden takia minun on täytynyt jättää myös ne nimeämättä,           

jottei tietoja ole mahdollista yhdistää tutkittaviin. Koska kyse on lapsista,          

tutkimusluvat on kysytty lapsen vanhemmilta. Halusin kuitenkin antaa arvoa myös          

tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden omalle päätökselle ja sen takia kysyin          

oppilaiden työtä käytettäessä luvan myös oppilaalta itseltään. (Hirsijärvi, ym., 2012,          

s.23ー27.) 

 

Plagiointia olen pyrkinyt välttämään kirjaamalla muusta      

tutkimuskirjallisuudesta nousseet ajatukset muistiin aina saman tien lukiessani. Olen         

tekstissäni viitannut näihin teoksiin APA6-viittaustyylin mukaan ja lisännyt tyyliin vielä          

sivunumerot tiedon tarkan sijainnin varmistamiseksi. Myös kuvien käyttö        

tutkimuksessa on avointa ja painettuun muotoon olen ottanut vain itse tekemiäni           
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kaavioita ja kuvia, kansallisgallerian CC0-lisenssillä varustettuja teoksia, joissa        

tekijänoikeuden suoja-aika on päättynyt, sekä lasten kuvia, joiden käyttöön minulla          

on sekä lapsen että huoltajan lupa. (Hirsijärvi, ym., 2012, s.26.) 

 

Raportoinnissa teen eron oman pohdinnan, ja muualta tulevan tiedon välillä          

ilmaisemalla aina selkeästi, milloin puhujana on kirjoittaja itse, milloin toinen tutkija           

kirjallisuuden kautta ja milloin aineistosta nouseva fakta. Tätä olen halunnut korostaa           

käyttämällä tutkimuskielessä minä ja me muotoja, sillä tapaustutkimuksen        

luonteeseen kuuluen tekstissä on paljon tekemiäni tulkintoja, jotka saattavat         

näyttäytyä toiselle tutkijalle aivan erilaisina hänen taustastaan ja persoonastaan         

riippuen. Pyrin antamaan kaiken tulkintoihin johtavan tiedon avoimesti tutkielmassa,         

jotta lukija voi nähdä, miten olen tulkintoihin päässyt. (Hirsijärvi, ym., 2012, s.26.) 
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7 Pohdinta 

Ylen matemaattista luovuutta ja opettajien täydennyskoulutusta käsittelevässä       

uutisessa (Yle, 16.8.2018) Turun yliopiston professori Erno Lehtinen ilmaisee         

huolensa suomalaisten laskevasta matematiikan tasosta. Hänen mukaansa       

yhteiskunnassa matematiikkaa on kaikkialla, vaikka se ei aina ole ilmeisessä ja           

näkyvässä muodossa. Myös lapset ajattelevat matemaattisesti, mutta jostain syystä         

tätä luontaista matemaattista ajattelua ei onnistuta kytkemään koulumatematiikkaan.        

Uutista kuunnellessa mieleeni tulee Räsäsen puhe koulutaiteesta erillisenä        

taiteenlajina, jolla ei ole kytköstä lasten omaan taidemaailmaan eikä oikeaan          

taidemaailmaan (mm. 2010, s.49ー50). Ovatko sekä matematiikka että kuvataide         

ajautuneet kouluissa tilanteeseen, jossa niillä ei ole kytköstä niitä ympäröivään          

todellisuuteen? 

 

Kuten johdannossa totesin; Suomi tarvitsee yhä enemmän ongelmanratkaisun        

osaajia (vrt. Leppäaho, 2007, s.19; Yle, 16.8.2018). Tätä ongelmanratkaisua         

nähdään olevan usein matematiikan tieteenalalla, mutta sitä ei silti saada          

opetuksessa aikapulan ja sisällön runsauden takia tuotua esiin. Mielestäni olisi aika           

lisätä ongelmanratkaisun käyttöä myös kuvataiteen opetuksessa. Tutkimani       

oppimiskokonaisuuden perusteella vaikuttaa siltä, että ongelmanratkaisu voi auttaa        

kytkemään myös kuvataiteeseen lasta kiinnostavia keskusteluja ja sitä kautta tuoda          

koulutaiteen lähemmäs lapsen ja oppilaan maailmaa.  

 

Kuvataiteen avulla oppilas voi parhaimmillaan oppia monivaiheista       

ongelmanratkaisua. Kuvataiteessa oppilas on ennen kaikkea oman toimintansa        

arvioija. Tuomalla ongelmanratkaisun vaiheita näkyviin kuvataiteen tunneilla voimme        

auttaa oppilasta näkemään ongelmanratkaisun hyödyllisyyden ja hauskuuden.       

Esimerkiksi hyvin toteutetun suunnitteluvaiheen opetuksen avulla voimme varmistaa,        

ettei yksikään lapsi jää tyhjän paperin loukkuun työskentelyä aloitettaessa ja näin           

ollen onnistumisen kokemukset lisääntyvät myös kuvataiteen tunneilla.  
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Tutkimuksessani huomasin, että ongelmanratkaisuopetus sai lapset      

tarttumaan napakammin toimeen kuin tavallisilla kuvataiteen tunneilla.       

Parhaimmillaan ongelmanratkaisun tuominen opetukseen jo nuorille lapsille voisi        

auttaa heitä muodostamaan opiskelutavan, jossa ongelmanratkaisun vaiheet       

seuraavat luontevasti toisiaan ilman ulkoista ohjeistusta (vrt. Pólya, 2004, s.28).          

Hyvien ongelmanratkaisutaitojen avulla oppilas voi ratkaista yhä vaikeampia        

tehtäviä, jolloin oppilaan minäpystyvyys ja itsetunto kasvavat.  

 

Usein kuvataide ymmärretään jatkuvana divergenttinä vaiheena, jossa luovat        

ja eriskummalliset ideat pursuavat mielestä ja niitä toteutetaan kontrolloimatta, kun          

taas matematiikka nähdään pelkkänä konvergenttina kontrolloituna analysointina.       

Mielestäni olisi ehdottoman hienoa ja tärkeää nähdä näiden kahden ajattelutavan          

sisältämä luovuus ja tarkoituksenmukaisuus joka saavutetaan, kun näitä kahta         

ajattelutapaa hyödynnetään rinnakkain ja peräkkäin ongelman ratkaisemaksi. Pelkkä        

divergentti luovuus ei saa meitä välttämättä tarttumaan aina parhaisiin ideoihin tai           

luomaan jotain tarkoituksenmukaista, kun taas pelkkä analyyttinen konvergentti        

ajattelu ei aina salli meidän löytää niitä mahdollisia uusia tapoja, jolla ongelma            

ratkeaa paremmin tai ylipäänsä ollenkaan. 

 

Mielestäni olisi kiinnostavaa kehittää edelleen ongelmanratkaisun avulla       

jäsennettyä kuvataiteen opetusta. Olisi kiinnostavaa kokeilla, kasvaisivatko oppilaat        

metodiin ja paranisivatko oppimistulokset, jos samankaltaisia kokonaisuuksia       

järjestettäisiin oppilaille esimerkiksi kerran vuodessa peruskoulun ajan. Olisi myös         

kiinnostavaa nähdä, miten toistuvampi rinnakkain ja yhdessä opettaminen kehittäisi         

oppilaiden suhdetta kuvataiteeseen ja matematiikkaan ja loisiko se positiivisempaa         

asenneilmastoa näitä oppiaineita kohtaan. Tällainen opettaminen saattaisi myös        

lisätä kuvataiteen arvostusta, kun se linkitettäisiin tieteiden kuningattareen antaen         

oman toteutustapansa ottaa vaikutteita matematiikasta ja toisin päin.  

 

Opetussuunnitelman vaatimukset eheästä ja kokonaisuuksia muodostavasta      

opetuksesta ovat mielestäni perusteltuja ja toteutuessaan oppilaan oppimista        

tukevia. Eheyttäminen on kuitenkin opettajille haastavaa sekä aikaa vievää ja vaatii           
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uudenlaista yhteistyötä koulun henkilökunnan välillä toteutuakseen aidosti.       

Opettajien pitää voida jakaa osaamistaan ja oppia toisiltaan. Enää ei voi vain mennä             

omaan luokkahuoneeseensa ja sulkea ovea koulun muilta ammattilaisilta. Mielestäni         

rakentamani kokeilu luokanopettajan kanssa oli erittäin hedelmällinen sekä itselleni         

että mukana olleelle opettajalle. Pystyin jakamaan hänen kanssaan omaa         

osaamistani kuvataiteen ja matematiikan opetuksen alalta ja häneltä sain paljon          

oppia yleisen kasvatustieteen ja vahvan kokemuksen muodostamasta       

tietovarannosta. Uskon, että kokeilu vaikutti molempien opettajuuteen positiivisesti. 

 

Haluaisin kokeilla, olisiko vastaavaa opettajien yhteistyötä mahdollista       

kehittää ja miten se onnistuisi kuormittamatta mukana olevia opettajia         

kohtuuttomasti. Eräs mieleeni juolahtanut seikka oli suunnitteluvastuun jakaminen ja         

oppilaitosrajat ylittävä yhteistyö, sillä toisinaan paras yhteistyökumppani saattaakin        

löytyä vaikkapa viereisestä koulusta. Olisiko mahdollista kehittää järjestelmä tai         

vaikkapa mobiiliaplikaatio, joka motivoisi opettajia tekemään viimeisteltyjä ja selkeitä         

tuntisuunnitelmia muille jaettavaksi? Näin opettaja käyttäisi jonkin erityisen kurssin         

tai tunnin suunnitteluun enemmän aikaa kuin tavallisessa koulutyössään, mutta saisi          

vastineeksi jonkun muun tai muiden kurssien suunnitelmat valmiina itselleen.  

 

Toimiessaan järjestelmä takaisi jäsentensä tuntien suunnittelun      

laadukkuuden, kun valmisteluun olisi mahdollista käyttää enemmän aikaa ja         

useamman ihmisen työpanos. Omasta kokemuksestani varsinkin monialaisten       

kokonaisuuksien suunnittelu vaatii niin paljon aikaa, ettei opettajien ole sitä          

mahdollista nykyisen työmääränsä ohella laadukkaasti toteuttaa. Kokonaisuus vaatii        

yksittäisten opettajien panostuksen lisäksi yhteistä suunnittelu ja kehittelyaikaa, joka         

kaiken muun työn päälle lisättynä saattaa kaataa opettajat taakkansa alle. 

 

Toivon, että tutkimukseni laajentaa eheyttämisen kenttää niin, että myös         

metataitojen opettelu kuten ongelmanratkaisu nähdään eri oppiaineiden opiskelua        

yhdistävänä tekijänä. Toivon, että tutkimuksen avulla yhä useammat ihmiset         

näkisivät kuvataiteen potentiaalin ajattelun (jopa systemaattisen ajattelun)       

kehittämisessä ja myös matematiikan mahdollisuudet esteettisenä ja arjessa        
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hyödyllisenä aineena. Parhaimmillaan matematiikan ja kuvataiteen yhdistäminen       

avaa ovia aivan uudenlaiselle luovuudelle jättäessään väliinsä niin paljon tilaa          

ajatuksille.  
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Liite 2, Keksitehtävä 

● Pidät juhlat, johon kutsut koko luokkasi, 
● Päätät tarjoilla juhlissa kolmenlaisia pikkuleipiä: 

○ kauralastuja, jotka ovat gluteenittomia ja maidottomia, yhdestä reseptistä 
tulee 16 pikkuleipää 

○ suklaanokareita, jotka ovat niin hyviä kaupassa, että päätät ostaa ne valmiina, 
paketessa on 8 keksiä ja siinä siinä sanotaan, että ne sisältävät pähkinää 

○ lusikkaleipiä, joissa ei ole kananmunaa, eikä pähkinöitä, mutta niissä on 
vadelmaa, niitä tulee yhdestä taikina-annoksesta 30 kappaletta 

Mieti ryhmässä: 
● Mitä allergioita pitäisi ottaa huomioon? 
● Kuinka monta keksiä on hyvä varata jokaiselle? 

Miten monta satsia eri pikkuleipiä pitäisi varata juhlatarjoiluun? 
● Kauralastut (G, M) 16 kpl/taikina 
● Suklaanokareita 8 kpl/pkt 
● Lusikkaleivät (ei pähkinöitä, eikä kananmunaa) 30 kpl/taikina 
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Liite 3, kyselylomake 
Etunimi: 
Listaa muutama mieleinen kouluaine: 

Harrastukseni: 
Vastaa kysymyksiin mahdollisimman 
totuudenmukaisesti rastittamalla 
mielipidettäsi kuvaava numero: 

1=Eri mieltä 
2=Hieman eri mieltä 

3=Hieman samaa mieltä 
4=Samaa mieltä 

 

Kysymyksiä lämmittelytunneista 

Ongelmanratkaisu tällä tavalla on minulle uutta 1 2 3 4 

Matemaattinen ongelma (keksitehtävä) auttoi ymmärtämään mitä 
ongelmanratkaisu tarkoittaa 

1 2 3 4 

Ymmärsin mitä ongelmaa (tehtävää) lähdimme ratkaisemaan 1 2 3 4 

Ymmärsin, mitä ongelmanratkaisu on 1 2 3 4 

Kysymyksiä ideointitunneista 

Oli mukava nähdä taiteilijoiden keksimiä ideoita 1 2 3 4 

Olin innoissani kun pääsin itse keksimään mitä tekisin 1 2 3 4 

Ideoita oli helppo keksiä 1 2 3 4 

Keksin enemmän ideoita, kuin tavallisilla kuvataiteen tunneilla 1 2 3 4 

Kysymyksiä työskentelytunneista 

Tiesin mitä tekisin, kun aloin tehdä lopullista työtä 1 2 3 4 

Lopullisen idean valitseminen oli helppoa 1 2 3 4 

Ideani muuttui vielä tekovaiheessa 1 2 3 4 

Valitsemani tekniikka toimi hyvin ideani toteuttamiseen 1 2 3 4 

Kysymyksiä arviointitunnista 

Oli hauskaa nähdä muiden valmiita töitä 1 2 3 4 

Olin tyytyväinen omaan lopputulokseeni 1 2 3 4 

Jos tekisin työn uudestaan, osaisin tehdä sen vielä paremmin 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 

● Mistä pidit ongelmanratkaisutunneilla? 
○ Miksi pidit siitä? 

● Tuleeko mieleesi joku tehtävä, josta pidit erityisesti? 
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○ Mikä siinä oli sinusta kivaa? 
● Mitä opin ongelmanratkaisutunneilla: 
● Kerro mistä et pitänyt ongelmanratkaisutunneilla. 

○ Miksi et pitänyt siitä? 
● Tuleeko mieleesi jokin tehtävä, josta et erityisesti pitänyt? 

○ Miksi et pitänyt siitä? 
● Mikä oli vaikeaa? 
● Muuttuiko suhtautumisesi ongelmanratkaisuun tuntien aikana?  
● Jos muuttui, niin miten? 

○ Mistä arvelet tämän johtuvan? 
● Lisääntyikö vai vähenikö kiinnostuksesi ongelmanratkaisutehtäviin tuntien aikana? 

○ Mistä arvelet tämä johtuvan? 
● Mitä asioita olisi saanut olla enemmän tunneilla? 
● Entä vähemmän?  
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Liite 4, Haastattelun litterointi  
haastattelijan kommentit kursiivilla 

 
Mistä oppilaat innostuivat 
taidekuvien katsomisesta, se oli erityisen mukavaa, 
nauratti, kiinnosti kaikkia. Oppilaat olivat hyvällä tavalla 
höpöttäviä, oikein kiva tunti. 
Ei olla katsottu tuollaisia taidekuvia. Pohjustuksesta 
apua keskustelussa. 
 
Omaan (työskentelyyn) muuttamiseenkin lähti hienosti. 
Pelkäsin etteivät keksi, mutta lähtivät hyvin tekemään. 
Kuvat neljä eri pisteessä, että mahtui katsomaan. 
Pelkäsin, että valitsevat saman, kuin kaveri, tai eivät 
löydä, mutta löysivät hyvin. Kaikki menivät ihan oman 
mielen mukaan. 
Innostuivat myös piparitehtävästä. Erilaisista ratkaisusta. 
Taas kaikilla ryhmillä ihan omanlaisia. oppivat että 
kuvataiteessakin on monia oikeita ratkaisuja. 
 
Mikä oli vaikeaa? 
Luonnostelu oli vaikeaa, ei edennyt, pikkutarkkaa. 
Siihen oli myös vähiten aikaa. Minulla tuli vähän kiireen 
tuntu, kun piti sitten jo seuraavalla tunnilla päästä 
tekemään varsinaista työtä. Monet tottuneet piirtämään 
suoraan ja sitten vaan kumittamaan jos ei onnistu. 
Mistä se voisi johtua? 
Luonnostelua ei tehty riittävästi 
Vähiten aikaa. 
Tekniikka vieras 
Olisi vaatinut lämmittelytehtävän: esimerkiksi piirrä kani 
kolmella tavalla. 
 
Ajankäyttö? 
Pitkä tuntimäärä iso. Nykyisellä opsilla mahdoton kun 
kuvista viikossa yksi 45 minuutin oppitunti. 
Kokonaisuuteen meni kolmen viikon aikana 11 
oppituntia, joista osa jaetun luokan kanssa. 
 
Mitä oppimistavoitteita koet kokonaisuuden tukeneen? 
Tutustuimme taideteoksiin, tekijä, ikä 
Uutta taidetta ja se, että myös muunnos voi olla taidetta. 
Matikkalisä, sen antaminen että on erilaisia 
vaihtoehtoja/ratkaisuja, myös taiteessa. 
 
Työskentelymuotoja: parityö, ryhmätyö, itse luonnostelu 
ja toteuttaminen. 
muistelee eri työskentelymuotoja: 
Pareittain tai kolmen hengen ryhmissä ryhmän 
ulkopuolisen oppilaan työn katsomista ja arviointia johon 
annoin ohjeet. 

Halusivat kuulla, mitä tuntemuksia ja ajatuksia 
vertaisarvioinnissa tuli. 
Erittäin mieluisa. odottivat omaa työtä. 
Ryhmässä arviointia, paljon mielikuvia.  
Spontaania keskustelua ja ajatuksia ja lopuksi opettaja 
luki parityöskentelyssä syntyneet kommentit.  
Ensin purkaminen siten, että töitä alkotaululla (5) osoitin 
mitä katsotaan ja sitten puhuttiin niin, että annoin joitain 
apukysymyksiä, kuten mitä mielenkiintoista ja oppilaat 
puhuivat spontaanisti, lopuksi luin pariarvioijien lapun. 
Joka paperi läpi.  
 
Näki tekijästä, että oli tärkeää ja innostavaa. Se kenen 
työtä katsottiin hymyili. 
Keskustelu rajattiin positiivisten ja jännien asioiden 
ympärille. 
Esimerkiksi työstä, jossa oli kirjasto taustalla oppilaat 
pohtivat taustaa monella tavalla, kun kaikki näkivät siinä 
jotain erilaista.  
Myös arvioijat pitivät. 
Koko tilanne kauhean kiva, eivät vinkuneet välitunnille. 
 
Aika monen oppilaan vastauksissa positiivinen asia, 
miten koit? 
Samana päivänä oli jopa 2,5 tuntia kuvista ja kuvis 
monelle mieleinen. 
He kokivat katselun kuvataiteena. 
Ne jaksoivat olla kuuntelulinjalla ja tosi kiinnostuneita 
arvioinnin ajan. 
Arviointitunneilla vain puolikas ryhmä. 
 
Monet oppilaat kokivat arvioinnin vaikeaksi, mistä 
arvelet tämän johtuvan? 
Pienet oppilaat 1-2 -luokkalaiset eivät ole itsekriittisiä. 
Vanhemmilla oppilailla itsekriittisyys kasvaa.Käyttävät 
mielellään sekatekniikkaa. He haluavat aina luonnostella 
lyijykynällä ja lopputyöskentelyvälineen tarkkuus ei riitä. 
Tykkäävät maaleista, mutta se on haastavaa. Välineiden 
rajoitteet: hiili, lyijy, vahavärit, puuvärit, peitinvärit ja 
pullovärit. 
Omasta koekmuksesta vanhemmilla oppilailla töiden 
koko pienenee. Kun pienelle oppilaalle sanoo, että piirrä 
paperille mahdollisimman iso karhu, niin karhusta tulee 
niin iso, etteivät korvat edes mahdu paperille. 
Vanhemmiten koko pienenee niin, että hahmo on 
pienenä paperi keskellä. Olivat itsekriittisiä.  
Monet muunsi taideteosta vain vähän, joten he joutuivat 
matkimaan taideteosta. Ei ole helppoa! 
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 Olisi pitänyt enemmän muunneltuja teoksia 
alustukseen, ehkä lisännyt rohkeutta toteuttaa omalla 
tavallaan. 
Kyllä ja pelkistetympiä. 
Kyl ne heidän jutut silti aika luovia oli. Esimerkiksi se 
robotti. 
Miettivät paljon ratkaisua tehdessään ja kysyivät paljon. 
Varsinkin tytöt kysyivä opettajalta neuvoa, mutta myös 
monet pojat.  
En kenellekään sanonut, että näin teet, vaan heittelin 
ideoita. 
Ideoiden antamisen vaikeudesta 
Yritin olla sanomatta konkreettisia vastauksia ja kysyin 
ennemminkin oppilaalta, mitä he siinä näkisivät. 
Oppilaalle helposti kun sanoo jotain, niin se sitten tulee 
työhön, vaikka sanoisi, että ei sitten sitä, niin sitten se 
tulee. Esimerkiksi kulma-aurinko, sydän, ankkuri tosi 
stereotyyppisiä symboleja. 
 
Tyypillinen oppilaan työ: keskelle tulee hahmo ja muu on 
taustaa. sitten vielä horisontti ja kulma-aurinko. Jos otat 
puheeksi ainakin viisi tekee.  
Painotat jotain, mitä ei tule, niin se tulee. Ehkä se, jonka 
ongelma kyseinen asia aluksi oli jättää tekemättä, mutta 
sitten sellaiset, jotka eivät olisi muuten tehneet saavat 
sen päähänsä. 
Tässä työssä en sanonut, että tee taustaa, vaan halusin 
saada oppilaat valitsemaan itse. 
Yksi tyttö halusi tehdä mustan asfaltin ja pyysi mustaa 
väriä (jota ei ollut). Kehotin sekoittamaan muista väreistä 
ja kysyin, että onko asfaltin aina välttämättä oltava 
mustaa, vai onko muita vaihtoehtoja. Kuvataiteilija voi 
tehdä miten haluaa, esimerkiksi koivun lehdet voi olla 
vaikka punaiset. 
 
Millaiselle oppilaalle kokonaisuus sopi? 
Sopi mun mielestä ihan kaikille heille. Yksi haastava 
poika, joka ei tykkää matematiikasta, ja yksi tyttö joka ei 
pidä paritöistä, mutta ongelmat tulee muualta. Myös tuo 
yksi poika oli kyllä innostunut. Ei ihan tavallinen lapsi. Ja 
käsittääkseni tytöllä on kaveriongelmia, josta tuo johtuu. 
Monimuotoinen kokonaisuus, erilaisia työskentelytapoja 
ja vaiheita. Ei ollut atk:ta kun vain minä näytin edestä. 
Kukaan ei riehunut moittinut tai sihissyt (sillä tavalla, 
kuin lapset joskus ilmaisee etteivät pidä; sihisevät yksin 
hampaiden välistä, “en yhtään tykkää”) 
 
Mikä kokonaisuudessa yllätti? 
Ryhmä tykkäsi niin monesta asiasta tässä, vaikka 
monella tunnilla ei ollut edes kynä kädessä. 
Arviointitunnilla oppilaiden kuvat olivat taululla. Kuin 
taidenäyttelyssä, katsoivat ihan rauhassa ja rohkenivat 
sanoa mielikuvia ja mielipiteitä. He olivat yllättävän 

taitavia taiteen katsojia. Ollaan ennenkin pohjustettu 
tunteja kuvilla, mutta silti. 
 
Puhuimme yllättävistä ratkaisuista ja lopuksi vasta luin 
pariarviot. 
 
Miten kokonaisuus ja mitkä osat siinä vaikuttivat 
antamaasi arviointiin? 
Ihan kaikkeen. Prosessi, keskustelu, tuotos työskentely. 
Yksi osa kevään arviointia ja kokonaisarviointia sitä 
kautta. Mullekin mielekästä nähdä, että saivat aikaan 
hyviä juttuja. Sanon aina, että arviointiin vaikuttaa 
suunnittelu, ideointi, toteutus, työskentelyn vaiheet ihan 
tavaroiden hausta loppusiivoukseen asti. Aina lopussa 
työt esille ja keskustellaan niistä. 
 
Omat fiilikset 
Ensin jännitti. 
Tykkäsin ihan hirveästi itse. Selkeä Power point suuri 
aarre. Loistava kokonaisuus. 
Ihan ensimmäinen tätä luokkaa. Kaikki oli valmiina, ei se 
vaan tosta onnistu. Mä opetin sen 11 tuntia, sä varmaan 
suunnittelit saman verran ja sitten vielä meidän 
keskustelut ja se aika kun sisäistää itse sitä 
suunnitelmaa. 
Työskentelytapa uusi.  
Helppo seurata suunnitelmaa. Jos aina pitää tehdä itse 
kuluttaa. Kaikki suunnitteluaika menee siihen. 
Vasta tehtyäni ymmärsin mitä tein, tai oikeastaan 
puolessa välissä. 
Vetäis toisen kerran, ni menis tosi hyvin. 
Sain itselleni paljon opetuksellisesti. 
 
Miten hyvin tunnet luokan, luuletko suhteesi 
vaikuttaneen kokonaisuuden vastaanottoon? 
Tunnen aika hyvin, vaikkei olekaan oma luokka. 
Poikkesi paljon siitä, mitä ollaan tähän asti tehty, niin se 
kiinnosti heitä. 
Poikavoittoinen luokka, silti monet kiinnostuneita 
kuvataiteesta.  
Vähemmän sähellystä tällaisessa organisoidummassa 
opetuksessa, joka on kiinteämmin. Ei niin rikkonainen 
ajallisesti, kuin yleensä. Kun on vaan 45 minuuttia 
viikossa, niin kaikki jää aina kesken. 
Oli projekti. Lopussa pelotti, saanko pakettiin. Kun oli 
hiihtolomakin välissä, niin mietin että muistavatko 
oppilaat. Muisteltiin viimeisellä viikolla yhdessä 
kokonaisuutta ennen kuin täytettiin kyselylomakkeet. 
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Liite 5, Tunnilla katsottujen alkuperäisteosten ja intertekstuaalisten 
teosten luettelo 
intertekstuaalinen teos kursiivilla 
Suurin osa kansallisgallerian kokoelmasta ( http://kokoelmat.fng.fi/app) käytän siitä 
lyhennettä kgk 

1. Edward Isto, Hyökkäys, 1899 

(https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/08/yksi-tykkaa-aidista-toinen-tyttaresta ) ja 

Alex Federleyn postikortti 

( https://www.kultaomena.com/410?onsitemessage=saved )  

2. Akseli Gallen-Kallela, Aino-taru, triptyykki (kgk), 1891 sekä Sirpa Alalääkölä, 

Aino triptyykki, 1988 (kgk); Me naiset lehden 1990 luvun mainoskampanjan 

toisinto ja Mauri Kunnas, kuvitus kirjasta Koirien Kalevala, 1992 

3. Albert Edelfelt, Leikkiviä poikia rannalla, 1884 (kgk) ja Ray:n mainoskampanja 

2000-luvulla 

4. Olavi Vepsäläinen, Suomi-juliste, 1948 (kgk) sekä Elovena pakkaus, 2018 ja 

Sirpa Alalääkölä, sarjasta “Asuu ja työskentelee Suomessa”, Samiuela Elone 

(Tonga), 1998 (kgk) 

5. J. Howard Miller, We can do it! 1943 

(http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_538122 )  ja 

Suphanterror, sarjasta “Checkpoint n:o 169”, Suophangiehta, 2015 

(https://suohpanterror.com/?page_id=558 )  

6. Hugo Simberg, Haavoittunut enkeli, 1903 (kgk) ja Yle, Mikko Lehtola, 

kuvamanipuloitu animaatio teoksesta, 2016 

(https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/19/minka-taideteoksen-sina-haluaisit-nahd

a-elossa )  

  

 

http://kokoelmat.fng.fi/app
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/08/yksi-tykkaa-aidista-toinen-tyttaresta
https://www.kultaomena.com/410?onsitemessage=saved
http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_538122
https://suohpanterror.com/?page_id=558
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/19/minka-taideteoksen-sina-haluaisit-nahda-elossa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/19/minka-taideteoksen-sina-haluaisit-nahda-elossa


 

84 

Liite 6, Luonnosteluesimerkit 

1. Hugo Simberg, Haavoittunut enkeli, 1903 ja neljä eri luonnosta 

kansallisgallerian kokoelmasta  

 

2. Akseli Gallen-Kallela, Aino-taru triptyykki, 1891 ja luonnos kansallisgallerian 

kokoelmasta 
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Liite 7, Tutkimuslupa kaupungin sivistystoimen johtajalta 
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Liite 8, Tutkimuslupa koulun rehtorilta 
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Liite 9, tutkimuslupahakemus vanhemmille 
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Liite 10, Tuntirunko ja diat 

 

Tunti Opettajalle (kirjallinen tuntirunko) Oppilaille (diat) 

1. Ongelman- 
ratkaisun 
käsitteen 
ymmärtäminen 
 
 

tehdään yhdessä matemaattinen 
ongelmanratkaisutehtävä ja selostetaan sen avulla 
ongelmanratkaisun vaiheet 

● ensin selostetaan ongelma ja varmistetaan, 
että kaikki ymmärtävät sen 

● sen jälkeen pyydetään kaikenlaisia villejä 
ideoita joita kerätään taululle. 

● valitaan ideoista parhaat jatkotutkintaan ja 
päätetään, millä tavalla paras vaihtoehto 
valitaan 

● testataan parhaat vaihtoehdot laskemalla 
matemaattisesti ja päätellään ratkaisu 

● arvioidaan yhdessä ratkaisua 

Ongelmanratkaisu osana kuvataidetta 
Ensimmäinen tunti:  Mitä on ongelmanratkaisu? 

● Kohtaamme tilanteita, joissa emme osaa heti 
ratkaista eteen tullutta tehtävää. Näissä tilanteissa 
sanotaan, että kohtaamme ongelman. 

● Ensimmäinen askel ongelman ratkaisemiseksi on, 
että ylipäänsä ymmärrämme, mistä ongelmassa on 
kyse… 

● Joudumme usein ajattelemaan uudella tavalla, jotta 
pystymme ratkaisemaan ongelman. 

● Ongelmaan saattaa olla monia mahdollisia ratkaisuja, 
mutta toiset ratkaisut ovat parempia, kuin toiset. 

● Ongelman voi usein ratkaista paremmin, jos pysähtyy 
hetkeksi miettimään, mitä on tekemässä ja punnitsee 
eri vaihtoehtoja. 

● Usein tiedämme vasta jälkeenpäin, kuinka hyvä 
ratkaisu on. Silloin voimme painaa sen mieleen ensi 
kertaa varten tai yrittää ratkaista ongelman 
uudestaan paremmalla tavalla. 

● Kokeillaan! 
● Keksitehtävä (Liite 2) 
● Ongelmanratkaisun vaiheet 

1. Ongelman asettaminen ja ymmärtäminen 
2. Ideointi 
3. Ratkaiseminen 
4.Arviointi 

Kirjoita portfolioon lyhyesti, mitä ongelmanratkaisu on 

2. Ongelman 
esittely ja 
teosten valinta 

Lähdetään katsomaan taiteilijoiden tekemiä toisintoja 
toistensa töistä ja mietitään mitä he ovat halunneet 
töillään kommentoida. Keskustellaan teoksista 

● Edvard Isto, Hyökkäys ja  Alex Federleyn 
postikortti 
https://rebeccafinchblog.com/2015/01/28/why-
so-famous/ 

● Akseli Gallen-Kallela vrt. MeNaiset aino, Mauri 
Kunnaksen Aino 

○ Useita toisintoja 
http://oliviaorso.blogspot.fi/2011/06/
hurmaava-nukkenayttely.html voisi 
kysyä tunnistavatko oppilaat 
kuuluisia maalauksia 

● Hugo Simberg Haavoittunut enkeli, hieno 
animaatio 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/19/minka-tai
deteoksen-sina-haluaisit-nahda-elossa  

Annetaan työn tehtävänanto ja kerrotaan työskentelyn 
kulku: portfolio(?), mitä juttuja eri vaiheista pitää 
vähintään kirjata portfolioon 

● Etsitään oppilaille lähtökohta teokset (Liite 1) 
Teoria taustaa: ongelmanratkaisua kannattaa käyttää 
kun seuraavat toteutuvat 

● omistajuus: ongelma on ratkaistavissa 
○ Vaadittava tekniikka on oppilaille 

tuttu, tai se opetetaan tarpeeksi 
hyvin 

Toinen tunti: Mitä ongelmaa lähdemme ratkaisemaan? 
● Kuviksen ongelma 

○ Vanhasta teoksesta uusi teos niin, että 
oma idea välittyy 

Katsotaan esimerkkikuvia (liite 5) 
● Tehtävä 2. 

○ Valitse itsellesi vanha suomalainen teos, 
jonka muutat nykypäivään. Jos sinulla on jo 
jokin idea, valitse sellainen kuva, jonka 
avulla voit ideasi parhaiten toteuttaa 

○ Kirjoita Portfolioon ongelman lähtökohdat: 
■ Alkuperäisen työn nimi 
■ Tekovuosi 
■ Mitä työllä on kuvattu ja mitä sillä 

on haluttu sanoa? 
■ Mikä nykyajan ilmiö voisi liittyä 

työhösi? 
■ Kirjaa ylös, jos sinulla on jo jotain 

ideoita työsi toteuttamiseen 

 

https://rebeccafinchblog.com/2015/01/28/why-so-famous/
https://rebeccafinchblog.com/2015/01/28/why-so-famous/
http://oliviaorso.blogspot.fi/2011/06/hurmaava-nukkenayttely.html
http://oliviaorso.blogspot.fi/2011/06/hurmaava-nukkenayttely.html
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/19/minka-taideteoksen-sina-haluaisit-nahda-elossa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/19/minka-taideteoksen-sina-haluaisit-nahda-elossa
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● motivaatio: prosessiin on sitouduttu 
○ Alustus ja mallikuvat tarpeeksi 

mielenkiintoiset 
● uusien ratkaisujen tarve: vanhat eivät 

ratkaise ongelmaa 
○ Valitaan uusinnettaviksi teoksiksi 

sellaisia, joista oppilailla on jotain 
uutta sanottavaa 

3.-4. Ideointi ja 
suunnittelu 

Käydään läpi mitä tarkoittavat ja miten toimivat ideointi ja 
luonnostelu esimerkkiluonnosten avulla (liite 6) 

● ensin tehdään brainstorming, kirjataan kaikki 
mahdolliset jalostusideat ylös 

● oppilas valitsee ideoistaan ∼3 ja luonnostelee 
ja/tai selittää jokaisen idean A5 koossa 
puuväreillä ja lyijykynällä tms. (nämä tulevat 
portfolioon joko suoraan tai liimattuna) 

● oppilas keskustelee 
luokkakaverin/kavereiden/opettajan kanssa 
luonnoksistaan ja valitsee niistä yhden, jota 
lähtee jatkotyöstämään 

Teoriapohjaa: tällä tehtävällä yritetään ruokkia luovuutta 
aktivoimalla oppilaan divergenttiä ja kovergenttia 
ajattelua 

● divergentti, lavea: toteutuu, kun oppilaat 
keksivät useita ideoita, toivottavasti joukosta 
löytyy myös villejä, hulluja ja uudenlaisia 

● konvergentti, kriittinen: toteutuu, kun oppilaat 
rajaavat ideoistaan parhaan jatkokäsittelyyn 

Kolmas oppitunti:  ideointi ja suunnittelu 
● Luonnostelu 

○ Taiteessa ideoinnin apuna on hyvä käyttää 
luonnostelua, niin ei tarvitse aina 
viimeistellä jokaista teosideaa, vaan 
ainostaan sen parhaan 

○ Luonnostelemalla voi myös yrittää 
hahmottaa, mikä näyttää hyvältä ja mikä ei 
niinkään… 

Katsotaan esimerkit luonnostelusta (liite 6) 
● Tehtävä: Luonnostele ja suunnittele kirjoittamallla 4-8 

teosideaa 
● Mieti esimerkiksi 

○ Mitä haluat muuttaa alkuperäisessä 
teoksessa 

○ Millaisia värejä haluat käyttää 
○ Mikä tekniikka olisi paras sinulle (kollaasi, 

pullovärit, vesivärit, hiili..?) 
○ Millaisissa asennoissa henkilöt voisivat 

olla, kokeile piirtämällä tai leikkaamalla 
lehdistä sopivia asentoja ja ilmeitä 

● Teosideoiden karsiminen 
○ Katsotaan lopuksi toisten teosideoita ja 

kerrotaan, mikä niistä on omasta mielestä 
paras 

○ Kuunnellaan toisten kommentit ja 
mietitään, mitä teosideaa haluaisit jatkaa 
valmiiksi teokseksi. 

○ Kirjoita lyhyesti portfolioon, mitä ideaasi 
haluat jatkaa ja miksi 

○ Jos sinulla on aikaa, kirjoita 
mahdollisimman tarkka suunnitelma 
teoksen toteuttamiseksi 

5.-9. 
Työskentely 

● käydään läpi työskentelytapa ja koko, 
tarkistetaan vielä, onko suunnitelma valmis 

● toteutetaan suunniteltu idea 
○ ensin lopulliselle alustalle 

luonnostelemalla 
○ sitten lopullinen toteutus 

 
● Valmiista teoksesta liitetään kuva portfolioon 

(?) 

Neljäs tunti: Työskentely 
● Teoksen toteutus, esitellään välineet ja aloitetaan 

työskentely, johon kuluu aikaa mahdollisesti 2-3 
tuntia 

● Jokaisen työskentelytunnin jälkeen kirjataan 
portfolioon ajatuksia omasta etenemisestä, 
esimerkiksi:  

○ Mikä onnistui 
○ Mikä oli vaikeaa 
○ Mistä voisi aloittaa ensi tunnilla 
○ Riittääkö aika 
○ Mikä oli hauskinta 
○ Pitikö alkuperäistä ideaa muuttaa, miksi? 

9.-10. 
Ratkaisun 
tarkastelemine
n 

● Kootaan valmiit työt näyttelyksi koulun seinälle 
● arvioidaan omaa ja toisten työtä ottamalla 

opponenttiryhmät 
○ opettaja osallistuu palautteen 

antamiseen ja antaa esimerkin 
mahdollisesta palautteesta, sekä 
ohjeistaa, millaisiin seikkoihin voi 
kiinnittää huomiota 

○ tekijä esittelee oman ideansa 

Opettajan sanallisen ohjeistuksen mukaan 
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○ jokaisen tulee sanoa kaksi hyvää ja 
yksi kehitysehdotus opponoimistaan 
töistä 

○ opiskelija kirjaa ylös saamaansa 
palautetta 

● kirjoitetaan lyhyt kuvaus siitä, mihin oli itse 
työssään tyytyväinen, mitä olisi halunnut tehdä 
toisin. Voisi myös pohtia, olisiko jonkin toisen 
idean toteuttaminen ehkä johtanut parempaan 
lopputulokseen. Teksti liitetään osaksi 
portfoliota. 

11. Kyselylomakkeen (liite 3) pohjustus ja täyttö   

 

 


