
TaT Marjo Räsänen mamara@utu.fi 

kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos 

kuvataiteen dosentti, Aalto-yliopisto 
 

Ilmiöoppiminen KuViksessa 
 ja visuaalisen kulttuurin monilukutaito 
(Ks. edu.fi e-perusteet, tukimateriaali) 

Kuvataideopettajaliiton kevätpäivät Turussa 24.3.2017 

mailto:mamara@utu.fi


 

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO 

    TUKEMASSA ILMIÖOPPIMISTA KuViksessa 

 

1. POPS 2014 TAIDEKÄSITYS 

KuVis 

Taide ja muu visuaalinen kulttuuri 

 

2. POPS 2014 IHMISKÄSITYS; KÄSITYS KULTTUURISTA 

KULTTUURINEN MONINAISUUS 

Kulttuuri-identiteettien rakentuminen 

 

3. POPS 2014 TIEDON- / OPPIMISKÄSITYS 

MULTIMODAALISUUS 

Laaja-alainen osaaminen; monilukutaidot 

Kieli- ja symbolijärjestelmät (Taideperustaiset menetelmät) 

 

4. POPS 2014 ILMIÖPOHJAINEN OPPIMINEN 

TEEMATYÖSKENTELY 

Eheyttäminen, teemat, monialaisuus 

   Esimerkkejä, keskustelua 

 



Visuaalisen kulttuurin monilukumalli POPS 2014 

perusteiden, erityisesti  ILMIÖOPPIMISEN tukena  

 

1. TAIDEKÄSITYS: TAIDE OSANA MUUTA 

(VISUAALISTA) KULTTUURIA 

 

Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka 

ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä 

aineellisina ja aineettomina tuotteina. 

Taiteet heijastavat kulttuurin eri osa-alueita ja 

vaikuttavat niihin.  (Ks. Clifford Geertz 1973, 1983.) 

 

MITÄ VISUAALISEEN KULTTUURIIN KUULUU? 

 



VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO =  

Kyky tulkita, tuottaa ja arvottaa erilaisia (materiaalisen) kulttuurin tuotteita 

sekä niihin liittyviä toimintatapoja ja -ympäristöjä. 

AVOIN 

TAIDEKÄSITYS 

Kuvataiteen 

opetus tähtää 

taidekäsityksen 

monipuolistumiseen 

sekä ”korkean” 

ja ”matalan” 

taiteen rajojen  

rikkomiseen. 

POPS 2014 SISÄLTÖALUEET 

Omat kuvakulttuurit 

Ympäristön kuvakulttuurit 

Taiteen maailmat 



Kaikille oppiaineille 

yhteinen 

visuaalinen 

kulttuuri 

 

 

 

YMPÄRISTÖ (ilman  

taiteellista intentiota) = 

Luonto 

Rakennettu ympäristö 

Esineympäristö 

 

Mediaympäristö 



Arjen estetisoituminen / taiteistuminen 

VISUALISOITUMINEN 

 

Visuaalinen kulttuuri =  

kulttuurin visuaaliset ilmenemismuodot 

 

Visuaalinen kulttuuri sisältää kaikki ihmisen 

luomat materiaaliset artefaktit, joilla on 

toiminnallinen, kommunikatiivinen tai 

esteettinen tarkoitus ja jotka on suunnattu 

pääosin näköaistille. 

 



 

2. IHMISKÄSITYS: KULTTUURINEN MONINAISUUS 
 

2.2 Perusopetuksen arvoperusta 

*Kulttuurinen moninaisuus rikkautena 

 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen  

*Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

*Monilukutaito 

 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

 *Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

 

MITEN TOTEUTUVAT ERI OPPIAINEISSA? 



Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka 

ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä 

aineellisina ja aineettomina tuotteina. 

(Esineet, kuvat, vaatteet… rituaalit, juhlat, laulut…) 

 

Jokaisella yksilöllä on oma kulttuuri-

identiteettinsä, joka muodostuu yhteyksistä 

erilaisiin viiteryhmiin. 

 

Kulttuuri-identiteetti ilmenee visuaalisen 

kulttuurin tuotteiden välityksellä. 

Kuvat kertovat tekijästä ja hänen kulttuureistaan; 

kuvien tulkinnat kertovat katsojasta ja hänen 

kulttuureistaan. 



KULTTUURI-IDENTITEETTIEN 

RAKENTUMINEN 



Yksilön kulttuuri-identiteetin (=mikrokulttuuri) viiteryhmät  



Ryhmien erottelusta yksilöiden erilaisuuksiin 

   – jokaista terälehteä tarkasteltava suhteessa muihin. 

Terälehtien koko on erilainen eri konteksteissa ja elämänvaiheissa. 



Konteksti 

(asia- tai toimintayhteys) 

DISKURSSI 

(puhumisen / esittämisen tapa) 

STRATEGIA 

(toimintatapa) 

KONTEKSTIT 
DISKURSSIT 

STRATEGIAT 

Viiteryhmien / osakulttuurien vaikutus 

kulttuuri-identiteettien rakentumiseen 

 

OLEMME KAIKKI 

MONIKULTTUURISIA 



 Jokainen yksilö muodostaa oman   

 MIKROKULTTUURINSA.  

 Ihminen kuuluu samanaikaisesti moneen   

 viiteryhmään eli osakulttuuriin ja niiden   

 vaikutukset häneen  ovat  päällekkäisiä.  

 Yksilö itse (eivät muut ihmiset) määrittelee,   

 mikä osakulttuuri on hänelle (missäkin   

 elämänvaiheessa ja kontekstissa) tärkein.  

 

 Yksilön elämäntapa muodostuu eri 

 osakulttuureista ja niihin mahdollisesti 

 liittyvistä alakulttuureista, jotka ilmenevät 

 eri tavoin eri konteksteissa (yhteyksissä) ja   

 joilla on omat diskurssinsa (tavat puhua ja   

 esittää asioita) ja toimintatapansa.  



 

 KULTTUURINEN MONINAISUUS 

 

 Makrokulttuuri muodostuu eri ryhmien    

 muodostamista osakulttuureista. 

 Osakulttuurit ovat vuorovaikutuksessa 

 makrokulttuurin kanssa ja muuttavat sitä. 

  

 MONIKULTTUURISESSA KASVATUKSESSA 

 yksilöä lähestytään ei ryhmänsä ”tyypillisenä”   

 edustajana vaan huomioiden erilaisten 

 osakulttuurien / viiteryhmien vaikutukset 

 häneen. 

  



  
  MINÄ – ME / MUUT, TOISET 

   
 Kulttuuri-identiteetti  rakentuu  

     ja muuttuu 

 

 samankaltaisuuksien ja erojen 

  

 havaitsemisesta, ymmärtämisestä 

     ja arvostamisesta. 

 
• Mitkä asiat erottavat ihmisiä? 

• Mitkä asiat yhdistävät ihmisiä 

 – onko olemassa universaaleja arvoja? 

• Miten arvot ilmenevät eri osa- / alakulttuureissa / konteksteissa? 

 



OSAKULTTUURIEN ERITYISPIIRTEET VAIKUTTAVAT 

OPPIJAN TAPAAN HAVAITA, AJATELLA, TUTKIA JA ILMAISTA.  

VISUAALISEN KULTTUURIN tuotteet sekä niihin liittyvät toimintatavat 

(strategiat) ja puhumisen / esittämisen tavat (diskurssit) kertovat 

erilaisten yksilöiden ja ryhmien tavoista kokea todellisuus, ajatella ja 

toimia (= osa- ja mikrokulttuureista). 



Taide ja muu visuaalinen kulttuuri itsen ymmärtämisen ja rakentamisen 

välineenä. Kuva on silta vastaanottajan ja tekijän kulttuurien välillä. 

(VISUAALISEN) KULTTUURIN MONILUKUTAITO =  

kyky tulkita (taiteen ja muun visuaalisen) kulttuurin tuotteiden suhdetta 

tekijän ja katsojan kulttuuri-identiteetteihin. 



3. TIEDON- JA OPPIMISKÄSITYS / MULTIMODAALISUUS 
 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

-jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja 

käsitteistönsä / eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat 

samaan ilmiöön eri näkökulmia 

 
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

-yhtä tärkeää on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja 

muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä 

vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä 

 
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

Monilukutaito 

-laaja-alainen käsitys tekstistä: sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, 

numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden 

yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa 

-tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esim. kirjoitetussa, puhutussa, 

painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa 

 



  

POPS 2014:ssa / VISUAALISEN KULTTUURIN 

MONILUKUMALLISSA kulttuurinen 

moninaisuus ja monilukutaito (osana 

kielitietoisuutta) kietoutuvat toisiinsa. 

 

 

Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla 

opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle 

ja ilmiökeskeisyydelle (POPS 2014, 102). 

 
 



POPS 2014: 

MONILUKUTAITO 

(translukutaito) 

on osa 

kaikkia 

tiedonaloja / 

oppiaineita 

koskevaa 

laaja-alaista  

oppimista. 

 

 

Modaliteetti (moodi)= 

tapa tutkia ja esittää 

todellisuutta 

 

Multimodaalisuus: 

tutkimista 

moniaistisesti, 

eri ”kielillä” ja 

symbolijärjestelmillä, 

eri medioilla jne.) 

Oppiaineiden multimodaalisuus 



Ihminen on moniaistinen: hän näkee, kuulee ja tuntee. 

Aistit suuntaavat havaitsemista, ajattelua, kieltä ja toimintaa. 

Aistien välittämään tietoon tulee suhtautua kriittisesti. 

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO =  Kyky hyödyntää kuvien 

tulkinnassa erilaisia tiedon hankkimisen ja esittämisen tapoja. 

MULTIMODAALISUUS 



     MULTIMODAALISUUS (VISUAALISEN) KULTTUURIN TULKINNASSA 
Käsittäminen vaatii käden/kehon ja erilaisten käsite-/symbolijärjestelmien yhteistyötä. 

Räsänen 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. 

Kaikilla oppiaineilla on omia 

tulkintamenetelmiä: 

*Taidehistorian menetelmät 

*Musiikintutkimuksen 

menetelmät 

*Kirjallisuudentutkimuksen 

menetelmät 

*Historiantutkimuksen 

menetelmät 

*Uskontotieteen menetelmät 

*Luonnontieteiden menetelmät 

jne. 



 

VISUAALISEN 

KULTTUURIN 

TULKINNAN 

TAIDEPERUSTAISIA 

LÄHESTYMISTAPOJA 

 
Ks. Räsänen 2015. Visuaalisen kulttuurin 

monilukukirja luvut 2.3-2.5. 

KIERRÄTYSTAIDE 

  KUVANLUKUTAITO 

  MEDIALUKUTAITO 

 VASTALUENTA 

YMPÄRISTÖNLUKUTAITO 

YMPÄRISTÖTAIDE 



VISUAALISEN 

KULTTUURIN 

MONILUKUMALLI 

JA ILMIÖOPPIMINEN 

 

Monilukutaidot 

osana 

kokonaisvaltaista 

pedagogiikkaa 

 

1. Visuaalisen 

    kulttuurin 

    laaja kenttä; 

    avoin taidekäsitys 

2. Kulttuurinen  

    moninaisuus; 

    erilaiset oppijat 

3. Multimodaalisuus; 

    laaja tekstikäsitys 



POPS 2014 

Laaja-alainen 

osaaminen 
 1. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 2. 



4. ILMIÖOPPIMINEN (ks. edu.fi kuvataide e-perusteet) 

  

Teemat 

 Tiimit 

  ILMIÖT 
           ilmiöoppiminen 

     ilmiöpohjaisuus 

      ilmiökeskeisyys 

 
POPS 2014: Ilmiö (228), ilmiökeskeisyys (2), 

integraatio (18), eheytyminen (34), 

oppimisympäristöt (284) 



     ILMIÖOPPIMINEN 

TEEMAOPPIMINEN 

TUTKIVA OPPIMINEN 



Mikä on ilmiö?  

 

 

• Phenomenon = something that happens or exists in 
society, science, or nature, especially something that is 
studied because it is difficult to understand (Longman 
dictionary)  

• Ilmiöperustaisuus: Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, 
aidossa kontekstissa ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja 
opiskellaan tieteenala-/oppiainerajat ylittäen. 

  
   (Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos) 

 Issue-based learning 

Problem-based learning 

Kysymyksen asettaminen / ongelman esittäminen / käsitteen määritteleminen 



POPS 2014. Opetuksen eheyttäminen ja  monialaiset 

oppimiskokonaisuudet (oltava min. yksi lukuvuodessa) 

 

-todellisen maailman ilmiöiden ja teemojen tarkastelu oppiainerajat 

ylittävinä kokonaisuuksina 

 

-tiedonaloja yhdistelevä, tutkiva työskentely  

 

-opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten 

riippuvuuksien ymmärtäminen 

 

-eri tiedonalojen tietojen ja taitojen yhdistäminen sekä niiden 

jäsentäminen kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

 

-tietojen soveltaminen ja osallistuminen tiedon yhteisölliseen 

rakentamiseen 

 

-koulussa opiskeltavien asioiden merkityksen hahmottaminen oman 

elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta; 

aineksia maailmankuvan laajentamiseen ja jäsentämiseen 

 



Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä: 

käsitellään toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan 

kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on 

 

-osallisuuden vahvistaminen, mahdollisuus olla mukana 

opiskelun suunnittelussa 

-oppilaiden merkityksellisiksi kokemien kysymysten 

käsittely ja edistäminen 

-opiskelu erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja 

työskentely useiden aikuisten kanssa 

-koulun ulkopuolisen oppimisen yhdistäminen 

koulutyöhön 

-älyllinen uteliaisuus, elämykset, luovuus, monenlaiset 

vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteet 

-tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön sekä  

kestävän elämäntavan mukainen toimijuus 

-toiminta yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla 



POPS 2014: Eheyttämisen toteuttamistapoja 

 

-rinnastaminen eli teeman opiskelu kahdessa tai 

useammassa oppiaineessa samanaikaisesti 

 

-jaksottaminen eli samaan teemaan liittyvien asioiden 

opiskelu peräkkäin  

 

-toiminnalliset aktiviteetit (teemapäivät, tapahtumat, 

kampanjat, opintokäynnit, leirikoulut) 

 

-oppiaineista muodostetut integroidut kokonaisuudet 

 

-monialaiset, pitempikestoiset oppimiskokonaisuudet, 

joihin osallistuu useita oppiaineita 

 

-kokonaisopetus, jossa kaikki opetus toteutetaan 

eheytettynä kuten esiopetuksessa 



 AJANKOHTAISET ILMIÖT 

OPPILAIDEN ELÄMÄ 

      KOULUN / KUNNAN    

           MONIALAISET 

OPPIMISKOKONAISUUDET                                      

  ILMIÖN / TEEMAN ETSIMINEN 
    (kuvan tai muun tekstin pohjalta / aivoriihen ja miellekarttojen avulla…) 

 OPPIAINEIDEN SISÄLLÖT 

Kokonaisuus 

Haaste 

Kysymys 

Käsite 

Ks. POPS 2014 tukimateriaali 

Räsänen 2016 . 



 

 Miten 

 visuaalisen kulttuurin koko kenttä, 

 kulttuurinen moninaisuus ja    

 multimodaalisuus  

 huomioidaan oppiaineessa, 

 kun tavoitteena on monilukutaidon   

 kehittäminen ja ilmiöoppiminen? 

 



 

    KUVATAITEEN TEKSTIT, KIELET JA MENETELMÄT 

 

    a) Oppimisen kohde: millaisia ilmiöitä ja tekstejä 

    kuvataiteessa tutkitaan ja tuotetaan (aistihavainnot, sanall., 

    kuvall. ym. aineisto)? 

    b) Oppimisen muodot: mikä on oppimisessa käytetty 

    keskeinen kieli – miten tutkitaan ja esitetään tuloksia  

    (toimintatavat, oppimistyylit, tekniikat, materiaalit)? 

  

   KUVATAITEEN keskeinen kieli on visuaalista; sen hallintaan    

   liittyy useita tekemisen ja tulkinnan käytäntöjä. 

 

    c) Mitä muita kieliä edustavia tekstejä ja tutkimisen /  

    esittämisen tapoja voitaisiin käyttää (laaja tekstikäsitys ja   

    multimodaalisuus: muut tieteen ja taiteen alat)? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIMODAALISUUS 

 

a) KUVASSA / MUOTO 

 -mittaaminen: montako? Minkä kokoisia? 

 -mittasuhteet; kauneusarvot (antiikin taide, kultainen leikkaus,  

  ihmisen mittasuhteet, harmonia….) 

-tutkimisen tulosten ilmaiseminen (esim. numeroina) 

 

b) KUVAN TAKANA / SISÄLTÖ / ILMIÖT 

-aiheen, merkitysten ja tulkintojen lähestyminen eri 

modaliteeteilla = ilmiöoppiminen 
 



KOTI  

KOULU  

YHTEISÖ /  

  PAIKKA  

KOTIMAA 

MAAILMA 

            ILMIÖ 

      Laajeneva elinpiiri 

          Osateemat  

                         ILMIÖOPPIMINEN 
TUTKIMISESTA JA YMMÄRTÄMISESTÄ VAIKUTTAMISEEN 



Nykytaiteen museo Kiasma, Eduskuntatalo, Kansallismuseo, Postitalo/ Keskuskirjasto 

(Kirkko, Olympiastadion, Lasipalatsi, Sanomatalo, Sokos, VR:n makasiinit, Musiikkitalo, Rautatieasema)  

Millaisia ilmiöitä kuvaan liittyy? Miten voit käyttää sitä opetuksessasi?  



Aalto-yliopiston kuvisopiskelijat 2016: Teemana VALTA 

 

Mitä pääkaupungin keskusta kertoo yhteiskunnasta? Mitkä asiat ja arvot 

ovat tärkeitä? Onko arvojen välillä ristiriitoja? Kuka tai mikä saa näkyä? 

Miten valtasuhteet ilmenevät arkkitehtuurissa? Miten valtaa on ilmaistu eri 

aikoina? Miten valtaa ilmaistaan tyyleillä ja materiaaleilla? 

 

Rakennus osana kulttuuriperintöä - aineellinen kulttuuriperintö: perinteet 

(esim. Helsingin historia), traidtio (historiallisten rakennusten säilyttäminen), 

tulevaisuus (mitä kannattaa säilyttää, mihin voidaan luoda jotain uutta) 

 

Kenelle kaupunki on rakennettu? Miten eri instituutiot ilmaisevat valtaansa 

kaupunkikuvassa (eduskunta, taide, urheilu, historia…)? Miten 

markkinatalouden valta / kaupallisuus ilmenee kaupunkikuvassa? Onko 

yksittäisellä ihmisellä valtaa muuttaa kaupunkikuvaa? 

  

Onko pääkaupungin keskusta avoin kaikille? Mikä on rakennusten 

merkitys yksilölle/yhteisölle/yhteiskunnalle? (Vrt. monikulttuurikukka.) 

 

Millaista taidekäsitystä Helsingin keskusta heijastaa? Missä on matalaa, 

missä korkeaa taidetta? Kuka päättää - kenellä on (on ollut) valta 

(rakennus)taidemaailmassa? Kenelle taide kuuluu? 



Konteksti 

(asia- tai toimintayhteys) 

DISKURSSI 

(puhumisen / esittämisen tapa) 

STRATEGIA 

(toimintatapa) 

KONTEKSTIT 
DISKURSSIT 

STRATEGIAT 

Viiteryhmien / osakulttuurien vaikutus 

kulttuuri-identiteettien rakentumiseen 

 

OLEMME KAIKKI 

MONIKULTTUURISIA 



Gunnar Berndtson: Morsiamen laulu, 1881. 

PUKEUTUMINEN 

-JUHLAVAATETUS 

-PÄÄHINEET 

SISUSTUS 

VARAKKUUS JA VARATTOMUUS 

JUHLA 

-HÄÄT 

ESIINTYMINEN 

MAALAUKSEN MERKITYKSIIN JA VISUAALISEN KULTTUURIN OSA-ALUEISIIN /  

KULTTUURISEEN MONINAISUUTEEN LIITTYVIÄ TEEMOJA 
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun ja Rauman yksiköiden monimuotokurssi Moodlessa 

RUOKA 

Valitkaa kuvasta nouseva teema ja lähestykää sitä monikulttuurikukan eri  "terälehtien" 

(=osakulttuurit eli viiteryhmät) näkökulmista.  Hyödyntäkää visuaalisen kulttuurin osa-alueita 

monipuolisesti. Selvittäkää kunkin kuvan teemaanne / Avainkuvan tulkintaan tuomaa 

näkökulmaa. Tehtävän tavoitteena on pohtia kulttuuri-identiteettien ilmenemistä kuvissa, oppia 

rinnastamaan kuvia ja harjoitella kuvallista ajattelua. 



MAAILMAN- 

KATSOMUS 

-kysymys? 

KYVYT 

-kysymys? 

SOSIAALI- 

RYHMÄ 

-kysymys? 

ASUINPAIKKA 

-kysymys? 

ETNISYYS 

-kysymys? 

KIELI 

-kysymys? 

IKÄ 

-kysymys? 

SUKUPUOLI 

-kysymys? 

MONIKULTTTUURIANALYYSI  

1. Kuvaile (älä tulkitse), mitä kuvassa näkyy 

2. Esitä kuvalle kulttuuri-identiteetin eri osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä 

(=mitä osakulttuuriin liittyviä visuaalisia vihjeitä löydät kuvasta?) 

3. Pohdi, mihin kuvan lähettäjä on pyrkinyt 

4. Pohdi, miten erilaiset katsojat tulkitsevat kuvan 

KUVA / KULTTUURINEN MONINAISUUS ILMIÖOPPIMISENLÄHTÖKOHTANA 

Millaisia teemoja / ilmiöitä tähän mainokseen liittyy? 

http://www.designerdenimjeansfashion.com/2009/07/12/benetton-collection-2009-spring-summer-designer-denim-jeans-fashion/
http://mensmodelstalk.blog8.fc2.com/blog-category-205.html


 

Kaartinen, Tapani (toim.) 2015. Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: 

Tampereen yliopiston normaalikoulu. 

http://tampub.uta.fi/handle/10024/98047 

 

Ruuskanen, Roi (toim.) 2015. Miten tutkin? Taide tiedon lähteenä. 

Helsinki: AV-arkki. www.av-arkki.fi/edu 

 

(Kinanen, Pauliina (toim.) 2015. Museot ja mediakasvatus. Helsinki: 

Suomen museoliitto.) http://www.museoliitto.fi/index.php?k=12130 

 

Rongas, Anne & Laaksonen, Reetta (toim.) 2014. Ilmiöopas. Kokemuksia 

ilmiöopettamisesta – opettajilta toisille. Hämeenlinna: Hämeenlinnan 

kaupunki. https://sites.google.com/site/ilmioopas/ 

 

Cantell, Hannele (toim.) 2014. Näin rakennat monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Luostarinen, Aki & Peltomaa, Iida-Maria 2016. Reseptit OPSin käyttöön 

Jyväskylä: PS-kustannus. (Luvut 2 – 3.)  
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Visuaalisen kulttuurin 

monilukukirja. 
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