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Tutkiva oppiminen kuvataidekouluissa - onko sitä? 
Lasten ja nuorten kuvataidekoulujen opetussuunnitelmissa 
mainitaan termi "tutkiva oppiminen". Se on lähtöisin koulujen 
toimintaa säätelevästä valtakunnallisesta Visuaalisten taiteiden 
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 
2002). Minulle ja ehkä joillekin muillekin pedagogeille tuo termi on 
jäänyt tulkinnanvaraiseksi. En muista, että tutkivaa oppimista olisi 
suuremmin käsitelty kuvataidekoulujen koulutuspäivillä tai että sen 
soveltamisesta kuvataideopetukseen olisi julkaistu esimerkkejä. 
Olisi hauska tietää, miten tutkiva oppiminen toteutuu  
kuvataidekouluissa. Miten eri tavoin asiaa on tulkittu? 

Tutkivan oppimisen suunnannäyttäjät 

Professorit Kai Hakkarainen ja Kirsti Lonka ovat tutkineet 
yhteisöllistä tiedonrakentamista, kirjoittaneet tutkivasta 
oppimisesta ja olleet mukana useissa sitä soveltavissa kokeiluissa 
eri kouluasteilla. Esimerkkiprojekteissa kerrotaan lähinnä 
luonnontieteiden, historian ja kielten oppimisesta. Niissä 
kuvataiteella on ollut valitettavasti vain lähinnä avustava rooli.   

Tutkivan oppimisen oppimiskäsityksestä 

Hakkaraisen ja Longan mukaan oppiminen on sekä yksilöllinen 
että yhteisöllinen tapahtuma. Tutkiva oppiminen organisoidaan 
ryhmissä. Opettaja ja oppilaat muodostavat tutkijaryhmän, jossa 
kaikki sen jäsenet sekä opettavat että oppivat yhdessä asiasta tai 
ilmiöstä, joka on valittu tutkimisen kohteeksi. Ryhmän jokaisen 
jäsenen aktiivista työtä tarvitaan; kaikki osallistuvat tiedon 
rakentamiseen ja yhdessä asetettujen ongelmien ratkaisemiseen.  

Etukäteen ei voida tietää, mihin tutkimusprojekti lopulta johtaa. 
Hyvin nuoretkin oppilaat voivat päätyä pohtimaan syvällisiä 
kysymyksiä elämän tarkoituksesta, maailman synnystä jne.Tutkiva 
oppiminen sallii oppilaiden omien mielenkiinnon kohteiden 
sisällyttämisen opetukseen. Aikaa tutkimusprojektiin käytetään niin 
paljon kuin se vaatii - oppiaineiden yhdistely ja aikaresurssin 
joustava käyttö ovat oleellisia edellytyksiä tutkivan oppimisen 
onnistumiselle. 
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Keskeistä eivät ole vain yleiset tiedon hankkimisen taidot vaan 
myös se, mitä tiedolla/taidolla tehdään ja mihin ja miten sitä 
käytetään.Tutkivan oppimisen metodi antaa valmiuksia kriittiseen 
ajatteluun suhteessa kaikkeen siihen tietoon ja viriketulvaan, jota 
maailma tarjoaa. 

Tutkivan oppimisen metodi sisältää opettajalle mahdollisuuden 
tutkia omaa toimintaansa ja oppilaiden oppimista; millaisia 
oppimisen strategioita ryhmä kehittää, miten opettaja onnistuu 
jakamaan tehtäviä, tuomaan prosessiin lisää uusia näkökulmia, 
auttamaan tutkimuskohteen rajaamisessa ja huolehtimaan siitä, 
että innostunut ilmapiiri pysyy hengissä. 

Tutkivan oppimisen piirteitä kuvataidekoulun opetuksessa 

Kuvataiteessa oppimiseen kuuluvat mm. havainnoiminen, 
kokeileminen, ongelmanratkaisu, omien ideoiden toteuttaminen 
erilaisilla tekniikoilla ja vuorovaikutus toisten oppijoiden ja 
opettajan kanssa. Opiskeluun sisältyy ikäänkuin luonnostaan 
monia tutkimustoimintaan viittaavia elementtejä, ja sen vuoksi ei 
ehkä ole ollut tarvetta pohtia syvällisemmin, mitä tutkiminen 
kuvataidekoulun opetuksessa voisi tarkoittaa. 

Kuvataidekoulun opetusryhmissä on enintään 12 oppilasta. 
Kokonsa puolesta niissä voi hyvinkin toteuttaa tutkivan oppimisen 
metodia. Mutta miten ryhmäoppiminen ja yhteisöllinen toiminta 
sopii perinteiseen käsitykseen yksilöllisestä taiteellisesta ilmaisusta 
ja taiteilijan työstä individualistisena, lähes erakkoluonnetta 
vaativana suorituksena? Osaammeko hyödyntää ryhmäoppimista 
vai ajattelemmeko, että toisilta oppiminen on matkimista, joka 
kaventaa oppilaan omaa luovaa ajattelua?  

Kuvataidekouluissa on perinteisesti tehty ryhmätöitä ja projekteja. 
On maalattu seinämaalauksia, on tehty monista eri osasista 
koostuvia monumentaalisia teoksia, on rakennettu 
teemanäyttelyitä jne. Tämä kaikki on epäilemättä hyvin kehittävää, 
etenkin silloin kun oppilaat ovat mukana prosessissa alusta alkaen 
ja saavat kokea luovan työn eri vaiheet yhdessä. Mutta kuinka 
paljon projekteja oikeastaan käsitellään oppilaiden kanssa siten, 
että he tulisivat tietoisiksi oppimisestaan ja siitä mitä projekti itse 
asiassa sisältää? Miten kehittäisimme opetusta "tutkivammaksi"? 

Kuvataidekoulussa opitaan ennen kaikkea tekemällä. Tekemällä 
oppimisen taustalla on käsitys, että konkreettisten ja välittömästi 
havaittavien asioiden parissa työskentely johtaa käsitteellisen 
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ymmärryksen syvenemiseen. Tutkivan oppimisen teorian mukaan 
tälle uskomukselle ei ole tieteellisiä perusteita. Tekemällä 
oppimisen avulla opitaan tärkeitä taitoja, mutta ymmärryksen 
syvenemiseksi tarvitaan muitakin keinoja. Kun käsillä tekemiseen 
liitetään ajattelua, pohtimista, keskustelua ja yhteistä arviointia, 
oppimisen ajatellaan kehittyvän tietoiseksi - ja oppimisen ilon 
toivotaan samalla kasvavan. 

Tutkiva oppiminen on vaativa metodi; se vaatii opettajalta 
tutkimuksellista otetta, aitoa ja vakavaa kiinnostusta oppilaiden 
työtä kohtaan. Epäilemättä se on myös antoisaa - ehkä tutkiva 
oppiminen voisi valaista edes hiukkasen oppimisen ja kasvamisen 
suurta mysteeriä kuvataiteenkin alueella. 
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