
Käsityö (pj. Erja Syrjäläinen)

Perjantai 10.2.2017 klo 13:15–15:30
Tila: Aurora, sali 223

I Käsityö (pj. Erja Syrjäläinen)
Tila: Aurora, sali 223

13:15–13:45 Käsityö yhteisötaidehankkeessa
Ulla Kiviniemi, Jyväskylän yliopisto
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15:00–15:30 Pohdintoja käsityön oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin tueksi
Erja Syrjäläinen, Helsingin yliopisto

ABSTRAKTIT

I Käsityö (pj. Erja Syrjäläinen)
Tila: Aurora, sali 223

Käsityö yhteisötaidehankkeessa
Ulla Kiviniemi, Jyväskylän yliopisto

Kuvaan ja analysoin esityksessäni ”Yhteisötaidetta kouluihin” -projektia, jota toteutetaan mo-
nialaisesti Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksessa. Opettajaopiskelijat soveltavat
yhteisötaideprojekteissa kädentaitoja perusopetuksen kouluilla yhdistäen kasvatustiedettä
sekä yhteisötaiteen käytäntöjä.   Yhteisötaideprojektin taustana on näkemys koulun demo-
kraattisesta elämäntavasta, jonka perusta on arjessa ja totutun huomaamattomissa tapahtu-
missa. Hankkeen tarkoituksena on tehdä yhteisön osallistujien elämästä näkyvää ja luoda
osallisuutta. Koulun arkea tarkastellaan taiteen avulla ja toimintamuotoina ovat projektit, työ-



pajat, tapahtumat, näyttelyt, ym. Projektiin osallistuu neljä koulua, joilla kullakin on omat ke-
hittämistarpeensa. Koulujen kanssa eletään kolme lukuvuotta ja toimintatutkimus etenee
syklisesti vuosittain, kun viisi opettajaopiskelijaa jalkautuu toimijoiksi kuhunkin kouluun. En-
nen kouluprojektia käsityön opinnoissa tutkittiin yhteisötaiteen miksi ja miten kysymyksiä
verryteltiin ajattelua sekä tehtiin kokeiluja erilaisin teemoin. Käsityöllisiä aiheita olivat mm.
kuvansiirto kankaalle, meditatiivinen solmeilu, tekstiiligraffitit sekä tarinallinen rakentelu.
Teoreettista ajattelua syventämään kuultiin mm. museoluento teemasta ”lapsi näyttelyssä”
sekä paikallisen taideohjaajan kokemuksia yhteisötaideprojekteista.  Ulkoa kouluyhteisöön
astuvat opettajaopiskelijat tutustuvat koulujen vakiintuneeseen toimintakulttuuriin ja henki-
löihin saavuttaakseen paikan ja luottamuksen yhteisössä. Toteutetun pajatoiminnan lähtö-
kohtina olivat kuvataidekasvatus ja kädentaidot. Toiminnan tunnelmatekijöinä käytettiin mu-
siikkia, seikkailua, roolinottoa ja lavastuksia innostamaan lapsia ja lisäämään elämyksellisyyttä
ja tuottamaan seikkailunomaista toimintaa. Opiskelijapalautteessa kuvattiin projektin alun
kaaosta, irrallisilta tuntuneita kursseja sekä terminologian sekavuutta. Projektissa luokan-
opettajaopiskelijat heittäytyivät sellaiseen, mistä heillä ei ollut kokemusta ja mitä he eivät
vielä täysin hallinneet. Nyt uudelle toimintakierrokselle lähdetään rauhoittaen alun tutustu-
misvaihe ja uusia sisältöjä otetaan käsittelyyn maltillisemmin ja tarkemmin pohjustaen. Käsi-
työn opettamista ajatellen kysymys käsityön aineenhallinnasta nousee esiin haastavassa toi-
mintatilanteessa. Miten opettajan omat kädentaidot ja -tiedot vaikuttavat toiminnan suun-
nitteluun ja mahdollistamiseen, kun soveltamisalue on monitasoinen?

Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaaminen
Eila Lindfors ja Brita Somerkoski, Turun yliopisto

Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamista arvioitiin edellisen kerran vuonna 2010
osana Opetushallituksen toteuttamaa oppimistulosarviointia. Turvallisuusosaamisella tarkoi-
tetaan tässä henkilön turvallisuutta koskevien tietojen, taitojen, asenteiden ja valmiuksien
kokonaisuutta, johon kuuluu yksilön potentiaalinen kapasiteetti toimia menestyksekkäästi ti-
lanteissa tai suorittaa tietty tehtävä.  Toteutetussa arvioinnissa tuli ilmi, että, tytöillä on poikia
enemmän tietoa turvallisuusasioista ja pojat ovat puolestaan kokeilleet monia turvallisuus-
asioita tyttöjä vähäisemmällä tiedolla. Vuoden 2014 Perusopetukseen opetussuunnitelman
perusteisiin lisättiinkin näitä molempia sisältöjä. Turvallinen koulu -hanke (TUKO) pyrkii edis-
tämään turvallisuuskasvatusta peruskoulussa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteute-
tun kyselyn tuloksia käytetään pohjana hankkeen aikana toteutettavissa turvallisuusinterven-
tioissa.  Tutkimusaineisto on koottu tietoja, toimintakykyä ja asenteita kartoittavalla turvalli-
suuskyselyllä neljän normaalikoulun 3. - 8.-luokan oppilaiden vastauksista.   Aineiston (N=381)
alustava tarkastelu tukee aiemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia siitä, että suurin osa oppi-
laista suhtautuu turvallisuusasioihin myönteisesti.  Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että
tytöt tietävät turvallisuuteen liittyvät asiat poikia paremmin, käyttävät poikia enemmän tur-
vallisuusvälineitä, kuten pyöräilykypärää ja turvavyötä, ja ovat taipuvaisia ottamaan vähem-



män riskejä kuin pojat.  Lisäksi tyttöjen turvallisuusorientoituneisuutta tukee parempi viihty-
minen koulussa. Vastaukset antavat viitteitä siitä, että oppilailla on edelleen heikko kyky toi-
mia onnettomuus- ja poikkeustilanteissa kuten tulipaloissa tai sähkökatkojen aikana. Tutki-
muksen tuloksia voidaan soveltaa kehitettäessä oppimisympäristöjä turvallisuudeltaan kriit-
tisiin oppiaineisiin, kuten käsityöhön, liikuntaan, terveystietoon ja fysiikka-kemiaan; toteutet-
taessa opetussuunnitelman mukaista laaja-alaisen osaamisen monialaisia oppimiskokonai-
suuksia sekä suunniteltaessa turvallisuusviestintää perusasteelle.
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Käsityön didaktisen mallin kehittäminen opettajankoulutuksessa
Päivi Aalto, Pasi Nurmi ja Jaana Mäki-Tuominen, Turun yliopisto

Käsityössä painottuu uuden opetussuunnitelman mukaan monimateriaalisuus, yksilöllinen
suunnittelu, materiaalikokeilut ja vastuu omasta työskentelystä. Käsityönopettajan tehtävänä
on ohjata oppilaan yksilöllistä käsityöprosessia sen eri vaiheissa. Käsityönprosessin ohjaa-
miseksi olemme kehittäneet perusopetukseen soveltuvan käsityön didaktisen mallin, jota on
testattu keväällä 2016 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajien monia-
laisissa opinnoissa. Tieto- ja viestintäteknologiaa on hyödynnetty opetusjaksolla monimuotoi-
sesti TPACK-mallia (Mishra & Koehler, 2006) mukaillen. Projektille luotiin tieto- ja viestintä-
teknologiaan pohjautuva oppimisympäristö.   Käsityön didaktisessa mallissa kuvataan käsityö-
prosessi kronologisesti etenevänä jaksona. Mallin keskeiset elementit ovat orientoituminen,
työskentely, päätös, dokumentointi ja arviointi. Elementteihin sisältyy käsityöprosessiin liitty-
viä käsitteitä kuten tehtävänanto, materiaali- ja tekniikkakokeilut, ideointi, suunnittelun oh-
jaaminen, valmistaminen, dokumentointi ja arviointi. Mallin tavoitteena on tukea ja auttaa
noviisiopettajaa ymmärtämään käsityön opetuksen kokonaisuus.    Mallia testattiin käsityön
didaktisella opintojaksolla. Opettajaopiskelijat suunnittelivat käsityöjaksoja ennalta laadi-
tuista aihepiireistä huomioiden uuden opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet. Opiskelija-
ryhmät suunnittelivat jakson toteuttamiseksi oppilaan materiaalit, opettajan materiaalit sekä
valmistivat kaksi esimerkkityötä. Suunnitellut käsityöjaksot ja esimerkkityöt koottiin kurssin
päätteeksi pedagogiseksi näyttelyksi, jonka yhteydessä arvioitiin niiden toteuttamiskelpoi-
suutta myös vertaisarvioinnin keinoin. Tässä yhteydessä mallin toimivuutta arvioitiin analy-
soimalla laadittuja käsityöjaksoja ja vertaamalla niissä esiintyneitä elementtejä ja vaiheita ke-
hitettyyn malliin. Käsityöjaksojen sisältöjen analysointi osoitti jaksojen rakenteen etenevän
pääosin esitetyn mallin mukaisesti. Kaikissa käsityön didaktisissa suunnitelmissa esiintyivät
vaiheet orientoituminen, tekeminen, päätös sekä dokumentointi ja arviointi. Uudessa ope-
tussuunnitelmassa korostettu monimateriaalisuus ja materiaali- ja tekniikkakokeilut eivät to-
dentuneet kaikissa suunnitelmissa. Tulosten mukaan on nähtävissä, että malli tuki novii-
siopettajien käsityöprosessin didaktista hahmottamista ja suunnittelua.



Pohdintoja käsityön oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin tueksi
Erja Syrjäläinen, Helsingin yliopisto

Uusimman peruskoulun opetussuunnitelman mukaan oppimisen arvioinnissa jatkuva palaute
on keskeisellä sijalla oppilaan oppimisen edistämisessä. Tässä esityksessä pohditaan oppimi-
sen ohjaamisen suhdetta jatkuvaan palautteen muodossa esiintyvään formatiiviseen arvioin-
tityöhön. Oppimisen ohjaaminen kaikissa oppiaineissa, mutta omaleimaisesti käsityössä ja
muissa taito- ja taideaineissa on osaamisen orkestrointia, jossa ohjataan tiedollista, reflektii-
vistä, sosiaalista ja käytännöllistä osaamista. Taito- ja taideaineissa korostuu myös ilmaisulli-
sen ja kehollisen osaamisen ohjaaminen. Tässä esityksessä tämä näkemys ohjaamisesta yh-
distetään arviointi- ja palautteenannon periaatteisiin, joissa ensinnäkin palautetta annetaan
kolmesta näkökulmasta: a) feed up -palautetta suhteessa oppimisen tavoitteisiin, b) feed back
-palautetta suhteessa oppilaan edistymiseen sekä c) feed forward -palautetta suhteessa tule-
viin mahdollisiin haasteisiin. Toiseksi palautteenantoa tarkastellaan neljästä palautteen sisäl-
lön tekijästä käsin (Hattie & Timperley 2007), joita ovat tehtävään liittyvä palaute, prosessiin
kohdistuva palaute, oppilaan itsesäätelyyn kohdentuva palaute sekä oppilaan persoonalli-
seen olemisen ja tekemisen tapaan liittyvä henkilökohtainen kannustava palaute. Kuvattu ko-
konaisuus luo käyttökelpoisen ja opettajan arviointi- ja palautetyötä tukevan mallin koulun
arkityöhön.

Asiasanat: arviointi, formatiivinen arviointi, palautteen antaminen, oppimisen ohjaaminen,
käsityön oppiminen


