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UTELIAS LUOKKA -TOIMINTA
INNOSTAA OPPIJAA
TULOKSIA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN
UTELIAS LUOKKA -PILOTISTA
Utelias luokka -toiminnan tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovuutta ja kriittistä ajattelua: auttaa
heitä näkemään asioita uudesta perspektiivistä, ymmärtämään oman ja toisten näkökulmien rajallisuus
sekä muuttamaan ideat innovaatioiksi kyselemällä,
mielikuvitusta käyttämällä, tekemällä ja pohdiskele
malla. Toiminta perustuu taidekasvattajan ja opettajan kumppanuudelle. Opettajan ja taidekasvattajan
apuna ovat OECD:n 11 maan yhteistyöhankkeessa
kehittämät työkalut ja tuntiesimerkit1.
Utelias luokka -toimintamallia on kokeiltu lukuvuonna 2018–2019 maamme 41 koulussa2, joissa
toimintaan osallistui 1 700 oppilasta. Luokissa taide- tai kulttuurialan sisältöjä yhdistettiin opettajan
valitseman oppiaineen ja opetussuunnitelman tavoitteisiin. Mukana oli usean eri taiteen ja kulttuurin alan taidekasvattajia. Utelias luokka -tunteja oli
vähintään kaksi viikkotuntia. Lisäksi Utelias luokka
-aiheita voitiin sisällyttää harrastustunteihin koulupäivän yhteydessä. Taidekasvattajille ja opettajille

järjestettiin kaksipäiväinen Utelias luokka -koulutus
elokuussa 2018.
Opetus- ja kulttuuriministeriön Utelias luokka -pilottiin kuului tutkimusosio, jossa hyödynnettiin
OECD:n kyselylomakkeita. Tutkimuksesta vastasivat Niilo Mäki Instituutti (Juha-Matti Latvala,
Sami Määttä ja Annastiina Kettunen) sekä Helsingin ja Turun yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen tutkijat (Silja Martikainen, Katri Saarikivi,
Mari Falcon ja Vesa Putkinen) Skope ry:n kautta.
Hankkeessa toteutettua aivotutkimusta tuki Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa tavoista
tukea lasten ja nuorten kriittisen ajattelun, luovuuden ja empatiataitojen kehittymistä, kartoittaa empatian aivomekanismien kehittymistä hankkeeseen
osallistuvilla lapsilla sekä saada vahvistusta taidekasvattajien ja opettajien yhteistyöhön perustuvan pedagogiikan sovellettavuudesta opetuksessa ja tunnetaitojen tukemisessa.

TUTKIMUKSESTA SAATIIN SEURAAVAT TULOKSET:
•
•
•
•
•
•
•
•

oppilaiden uteliaisuus koulun ulkopuolelle kasvoi
oppilaiden empatiataidot paranivat
oppilaiden tehtävien välttely väheni
oppilaiden epäonnistumisen odotukset laskivat
oppilaiden uskoivat voivansa oppia asioita, joita eivät ensin pitäneet kiinnostavina
oppilaat tunnistivat hyvin mikä on luovuutta ja kriittistä ajattelua
opettajien näkemys siitä, että luovuuden harjoittaminen tietyllä alalla vaatii alan perustietoja, vahvistui
oppilaiden toiseksi suosituimmassa kouluaineessa tapahtui muutoksia matematiikan, taiteiden ja
luonnontieteiden eduksi
• aivotutkimus osoitti myönteisen vaikutuksen lasten kyvyssä kiinnittää huomiota tunnetiloihin ja tämä
näkyi myös neuropsykologisilla mittauksilla heidän tunteiden tunnistamisen taidoissa
Tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia ja kannustavat tutkimaan aihetta lisää.

Kuva: Miika Pekkarinen

”Utelias luokka -pilotti osoitti, että luovien alojen ammattilaisten ja koulujen
yhteistyö tuottaa parhaimmillaan monia myönteisiä seikkoja niin oppilaiden,
opettajien ja luovien alojen ammattilaisten osalta. Toimijoiden välinen yhteistyö avaa
uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Nyt toteutettu pilotti on hyvä alku, mutta
olisi hienoa, jos toimintamalli laajentuisi vielä pilottia laajemmalle. Myös aiheeseen
liittyvää tutkimusta tarvitaan lisää.”
Juha-Matti Latvala, FT, Toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

Kuva: Aleksi Lumme

”Kiitämme lämpimästi kaikkia Utelias luokka -tutkimuksiin osallistuneita koehenkilöitä,
kouluja ja perheitä. Pystyimme heidän avullaan tässä ainutlaatuisessa pilotissa
selvittämään sitä, miten taide- tai kulttuurialan toiminta voi vaikuttaa tulevaisuuden
kannalta olennaisten taitojen ja jopa niitä tukevien aivomekanismien kehittymiseen.
Tulokset ovat innostavia, sillä muutoksia havaittiin melko lyhyen seurantajakson aikana.
Tämä rohkaisee jatkamaan oppimisympäristöjen rikastamista taiteen ja kulttuurin
avulla, ja herättää myös innon perusteellisempaan vaikutusten tutkimiseen.”
Katri Saarikivi, PsM, aivotutkija, Skope ry

ONNISTUNUT UTELIAS LUOKKA -PROJEKTI3:
1. Luo oppilaalle halun oppia
2. On haastava
3. Kehittää selvää teknistä osaamista yhdellä tai
useammalla osa-alueella
4. Sisältää ajatuksen jonkin lopputuloksen
kehittämisestä

5. Osallistaa oppilaat tuotteen/ratkaisun/
ongelman
yhteisöllisen suunnittelun kautta
6. Liittyy ongelmiin, joita voidaan lähestyä useista
lähtökohdista
7. Jättää tilaa odottamattomalle
8. Mahdollistaa lopputuloksen pohdiskelun sekä
palautteen antamisen ja saamisen

OPETTAJAN TYÖVÄLINE
LUOVUUDEN VAHVISTAMISEEN
LUOKASSA4
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