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ABSTRAKTIT

I Kuvataide (pj. Seija Kairavuori)
Tila: Aurora, sali 212

Kuvataideopetuksen didaktiikkaa - poluilla ja risteyksissä
Marja Rastas ja Tiina Pusa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Esityksessä tarkastelemme ainedidaktiikan opetuksen roolia ja pedagogisia lähtökohtia Aalto-yli-
opiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Kuvatai-
teen aineenopettajakoulutus kohtaa uudenlaisia haasteita koulun ja ympäröivän yhteiskunnan
muutosten keskellä. Myös opettajankoulutuksen uudistukset, oppimisen kaikkiallisuutta korostavat
oppimiskäsitykset sekä kuvataideopettajien yhä voimakkaammin koulumaailman ulkopuolelle ulot-
tuva työkenttä herättävät kysymyksiä ainedidaktiikan opetuksesta. Aalto-yliopistossa kuvataide-
opettajakoulutukseen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot toteutetaan yhteistyössä Helsingin



ja Tampereen yliopistojen opettajankoulutuslaitosten sekä Taideyliopiston kanssa ja vastuu yksit-
täisten opintojaksojen toteutuksesta jakautuu näiden yksiköiden välille. Kuvataidekasvatuksen ai-
nedidaktiikan opinnot ja niihin nivoutuvat opetusharjoittelut muodostavat läpi opintojen kestävän
jatkumon. Esitys perustuu kolmen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman vastuulla olevan ainedi-
daktiikan kurssin kehittämistyöstä nousseisiin pohdintoihin. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjel-
man opetussuunnitelmatyötä ohjaa yleisellä tasolla näkemys esteettisen ja eettisen tiedon sekä
opetuksen sisältöjen ja pedagogisten lähestymistapojen erottamattomuudesta. Pedagogisten näkö-
kulmien vahva läsnäolo myös aineopinnoissa suuntaa osaltaan ainedidaktiikan lähestymistapoja. Ai-
nedidaktiikan opintojen yleisiksi tavoitteiksi voidaan hahmottaa taidekasvatuksen käytäntöjen taus-
talla olevien taide-, oppimis- ja ihmiskäsitysten artikulointi sekä opiskelijan kokemusten, havainto-
jen ja tulkintojen kriittisen reflektoinnin ja jakamisen kautta kehkeytyvä ymmärrys mielekkäästä tai-
dekasvatustoiminnasta. Erilaisissa opetuksen ja ohjaamisen ympäristöissä tapahtuvat opetushar-
joittelujaksot kiinnittävät didaktisen pohdinnan opetuksen kompleksisiin todellisuuksiin. Esityksessä
hahmottelemme ainedidaktiikan roolia tulevaisuuden kuvataideopettajien koulutuksessa: Kuinka
kuvataideopetuksen didaktiikka tukee ajantasaisen ja kestävän kuvataiteen aineenopettajaprofes-
sion kehittymistä? Millaisia kompetensseja didaktisten opintojen tulisi antaa tulevalle kuvataide-
opettajalle? Miten suomalaiseen opettajankoulutusjärjestelmän rakenteelliset tekijät suuntaavat
kuvataiteen ainedidaktisten opintojen kehittämistä?

Educational facilities for the generation Z
Oona Myllyntaus, Helsingin yliopisto

Generation Z, born between 1995¬2010, are mature and self-directed. They have lived their whole
lives in an age of ICT abundance. Generation Z know how to self-educate; they have learned to find
information beyond formal educational settings and textbooks. Consequently, getting and keeping
young people’s attention presents a major challenge in formal education. Generation Z have shorter
attention spans than Generation Y, not to mention Generation X. Currently, the average American
attention span stands at 8 seconds. The given challenge concerning young people’s attention for
teachers, as well as for the whole formal educational system, cannot be overlooked and requires
solutions from both sectors of design and education. Accordingly, one might want to ease the pro-
cess of the vivid and succinct Generation Zs stepping into existing formal study environments, and
later emerging into the workforce and the workplace. In the presentation my goal is to shed light
on the change in the functionality and architecture of lower and upper secondary schools. I question
how we do enable students, schools, and communities to become active participants in continuing
education and sustainable well-being in the digital era. For instance, several Finnish architects sug-
gest that in addition to functioning as formal learning platforms school buildings of the future will
serve the general public more often as a venue for community meetings and recreational activities.
This means that schools as public spaces will be used as sources of motivation, innovation, and joy,
as well. I claim that envisioning and designing better formal study environments, both architectural
practice and students study experiences and teachers work experiences should be taken into ac-
count, so that it will be possible for school buildings and their interior design to give rise to individual
and group motivation and promote positive emotions in school communities. These changes may



help to generate learning of 21st century skills, such as ability to co-operate productively, build in-
dividual resilience, create knowledge, and share knowledge practices in person as well as through
virtual networks.
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Sosiaalinen media kuvataiteen oppimisprosessin tukena
Hanna Niinistö, Turun yliopisto

Esityksessä luon kuvaa pikaviestipalvelu Whatsappin ja yhteisöpalvelu Facebookin roolista kuvatai-
teen oppimisprosessissa. Aineistona on lukuvuonna 2015–2016 kuvataiteen sivuaineryhmän What-
sapp- ja Facebook-ryhmissä käymät keskustelut ja päivitykset. Tarkastelun kohteena on erityisesti
120 vuotta opettajankoulutusta Raumalla -juhlavideon työskentelyprosessi. Tarkastelen aineistoa
laadullisen aineiston analyysin keinoin. Juhlavideon työstämistä leimasi tilannesidonnaisuus. Se to-
teutettiin tilaustyönä ja oli osa juhlavuoden visuaalista ilmettä ja esittelymateriaalia. Työskentely-
prosessi eteni yhteistyössä eri tahojen kanssa ja valmista elokuvaa esitettiin juhlavuoden ajan pai-
kallisessa elokuvateatterissa.  Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että Whatsapp-palvelussa opis-
kelijat ratkovat työskentelyprosessiin liittyviä asioita yhteisvoimin, usein reaaliaikaisesti ja nopea-
tempoisesti. Opettajaa tarvitaan harvoin ratkaisujen tueksi. Facebook-ryhmä on puolestaan tiedon
jakamisen sekä pidempikestoisen prosessinomaisen työskentelyn tila. Työskentely käynnistetään
kasvokkain ja Facebook-ryhmässä jatketaan suunnittelua, jaetaan työtehtäviä ja aikataulutetaan
sekä kootaan ja esitellään työskentelyä eri vaiheissa.   Opettajan rooli on prosessin ohjaajana alussa
vahvempi kuin lopussa. Opiskelijoiden vastuunotto vaihtelee projektin eri vaiheissa. Kuvataiteelli-
sessa oppimisprosessissa opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllistä tiedon rakentamista näyttäisi
olevan mahdollista tukea sosiaalisen median työkaluilla. Sosiaalisen median käyttö todentaa opet-
tajan roolin muuntumisen opettajasta ohjaajan roolin kautta sivusta katsojaksi.

Miksi piirtäminen tuntuu vaikealle vaikka valokuvaaminen on niin helppoa?
Jouko Pullinen1 ja Antti Lokka2, Tampereen yliopisto1, Jyväskylän yliopisto2

Juttelin (AL) vuodenvaiheessa toimittajana työskennelleen tuttavani kanssa kertoen hänelle otsikon
mukaisesta tutkimushankkeestamme. Hän innostui kuvaamaan tapahtuman omilta 1950-luvun kan-
sakouluajoiltaan. Pohjalaisessa kyläkoulussa oli kuvaamataidon tunti jonka aiheena olivat auringon-
kukat. Tehtävänannon jälkeen opettaja kiinnitti taululle malliksi tavanomaisen keltaisen auringon-
kukan ja poistui työskentelyn ajaksi luokasta. Palattuaan hän huomasi tuttavani muuttaneen kukan
värit violetinsävyisiksi väriliitutyössään. Opettajan reaktio oli työn repiminen ja kakkosluokan oppi-
laan nurkkakomennus. Tämä keskustelu johti pohdintaan kuvataiteen, oman ilmaisun ja visuaalisen
kulttuurin asemasta uuden opetussuunnitelman saaneessa nykykoulussa. Mitä oppilas saa tehdä ja
mitä hänen oletetaan oppivan?   Olemme kiinnostuneet erilaisten kuvaamistapojen välisistä suh-



teista ja niiden merkityksistä peruskouluikäisten lasten kuvataiteen töissä. Esimerkin ikäinen 9 -vuo-
tias lapsi on usein kehitysvaiheessa jossa hän yhdistelee omalle kehitysvaiheelleen tyypillisiä kuva-
elementtejä skeemoja vaikkapa arkipäivän henkilöihin, tapahtumiin, omiin harrastuksiin tai media-
kuvastoon. Esiin nousevat monet yksityiskohdat kuten vaatetus ja sukupuoliroolit. Harvat oppilaat
jotka tekevät tämän kaltaisia kuvia perinteisin menetelmin pystyvät kehittymään seuraaville, visu-
aalisen realismin ja taiteellisen ilmaisun tasoille. Samanaikaisesti valokuvaamme ja muokkaamme
kuvia enemmän kuin koskaan. Valokuvauksessa seuraavalle tasolle siirtyminen helpottuu.   Hank-
keen tutkimuskysymykset ovat: Mikä on oppilaan oman kokemismaailman suhde annettuun tehtä-
vään?  Mikä on ylipäätään koulun rooli taiteellisen ajattelun ja oman taidekäsityksen kehittymi-
sessä? Miten sosiaalisen median ja visuaalisen kulttuurin vaikutus näkyy kuvissa? Miten oppilaiden
ottamia valokuvia tulisi arvioida? Voimmeko havaita perinteisiä tai uusia kuvailmaisun kehitysvai-
heita oppilaiden ottamissa valokuvissa?  Tutkimusaineistona ovat 2016 toteutetut kahden Jyväsky-
läläisen ja Tamperelaisen 4.lk luokan oppilaiden omakuvat. Kaksiosainen tehtävä toteutettiin piirtä-
mällä / maalaamalla sekä valokuvaamalla. Kuvia tarkastellaan laadullisin menetelmien pohjautuen
valokuvatutkimuksen, visuaalisen kulttuurin ja kuvataidekasvatuksen kenttään. Tutkimus keskittyy
aluksi teoreettiseen viitekehykseen.


