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Abstrakti: Koulu kaupungissa – taideteos koulussa 

 

Tutkimuksen tausta  

 

Tarkastelen tutkimuksessani julkisen taiteen teosten hankintaprosesseja ja merkitysten 

muodostumista oppimisympäristöissä kahdessa pohjoismaisessa lukiossa. Olen valinnut aiheen, 

koska taideteosten vaikuttavuus koulussa tutkimuskohteena tuo uuden ulottuvuuden 

taidekasvatuksen ja oppimisympäristöjen tutkimukseen. Tarkasteltaessa taidetta koulussa 

tutkimuksen lähtökohtana on julkisen taiteen demokraattisuus sekä yhtäältä taiteen 

tulkinnanvaraisuus ja määrittelemättömyys ja toisaalta sen välineellinen käyttö. Esimerkiksi 

Helsingin taidemuseon Kokoelmapolitiikassa 2012 todetaan, että julkisten taideteosten 

”hankkimisen tavoitteena on saada esille merkittävää nykytaidetta ja samalla nostaa rakennetun 

ympäristön ja julkisen tilan laatua ja arvoa. Teokset toimivat myös visuaalisina maamerkkeinä ja 

luovat kaupungille imagoa”. 

 

Tutkimuksen tarkoitus  

 

Oppilaiden ja opettajien taideteosten kokemisen ja tulkinnan tutkiminen kouluympäristössä lisäävät 

ymmärrystä kuvallisesta ajattelusta sekä visuaalisesta lukutaidosta. Mielikuvien luomista taiteen 

avulla koulussa voidaan hyödyntää muun muassa globaalikasvatuksessa ja sosiokulttuurisessa 

innostamisessa.  

Tutkimus pyrkii selvittämään:  

- mikä taho tai kuka päättää koulussa esille tulevasta taiteesta? kenen siitä tulisi päättää?  

- millaiseen arvopohjaan koulun taideteosten valinta perustuu? onko taustalla pedagogisia 

tavoitteita?  

- edustavatko koulun taideteokset tyyliltään valtavirtaa? Jos niin, miten se muokkaa taiteen 

tulkintaa ja merkityksenmuodostusta?  

- saavatko taideteokset tiettyjä merkityksiä, koska ne ovat esillä juuri koulussa ja hankittu 

julkisin varoin virkamiestahon toimesta (kyseessä on koulun omat, kaupungin tai valtion 

taidekokoelman teokset)  

- kuinka taideteoksia käytetään, ovatko ne osa opetusta? 

Tutkimusaineisto ja – menetelmät 

 

Tutkimusaineistona ovat Helsingin kaupungin taidekokoelman ja Norjan valtion alaisen 

taidehankintaelimen (KORO) julkiset taideteokset kouluissa, niiden hankinta-asiakirjat ja 

hankintoja tehneiden teemahaastattelut. Kerään aineistoa myös oppilailta suomalaisessa ja 

norjalaisessa lukiossa Visual Thinking Strategies – menetelmää (VTS) hyödyntäen. Oppilaiden 

kanssa tehtävä keskusteleva taideteoksen tarkastelu videoidaan. Opettajille teen kyselyn 

verkkolomakkeella. Analysoin tekstiaineiston laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Haastattelu- ja 

videoaineistossa tulkitsen merkitysrakenteita ja niiden muodostumista sosiokulttuurisesta 

näkökulmasta. 

 

Tulokset 

 

Todennäköisesti tutkimus laajentaa käsitystä kuvanlukutaidosta ja sen kehittämiskohdista. Tutkimus 

osoittanee, että sijoittamalla laadukasta ja puhuttelevaa nykytaidetta kouluihin ja hyödyntämällä 

taideteoksia opetuksessa kulttuurien välistä ymmärrystä ja globaalikasvatusta voidaan edesauttaa. 

Taideteokset koulussa osoittavat katsojilleen että ympäristöön voi ja tulee vaikuttaa. ”Kuvat voivat 

muuttaa maailmaa, ainakin maailmankuvaamme.” (Christa Prusskij, Kuvien tarinat, Plan Suomi 

Säätiö.)  


