
 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos  
Taidekasvatus 

 

 

 
 

 

 

Postiosoite Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, PL 35 (A), 40014 Jyväskylän yliopisto.  
Puhelin 014-2601296. Käyntiosoite Seminaarinmäki, Athenaeum 317 

 

TAIDEKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 11.8.2009 

Hops ja opiskeluvalmiudet 

TAIP110 Hops, perusopinnot    1 op 
TAIA110 Hops, aineopinnot    1 op 
TAIS110 Hops, syventävät opinnot   1 op 
TAIJ110 Hops, jatko-opinnot     1 op 
TAIP111 Opiskeluvalmiudet     1 op 

PERUSOPINNOT 30 op 

TKAP131-32 Taidekasvatuksen peruskysymyksiä I-II   10 op 
TKAP141-42 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot  10 op 
TAIP220 Estetiikka ja taiteen teoria    5 op 
 
TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö tai  5 op 
TAIP230 Populaarikulttuuri    5 op 

AINEOPINNOT 50 op (sivuaineena 35 op) 

Ydinopinnot 

TKAA121-2 Taiteen teoria I-II   10 op 
TKAA130 Taidepedagogiikka   5 op 
TKAA140 Taide ja yhteiskunta    5 op 
TKAA311 Tutkimusvalmiudet    5 op 
TKAA321 Proseminaari ja kandidaatintutkielma   10 op 

Syventymisalueet (yhteensä 15 op) 

TKAA221-3 Taidekasvatuksen erikoisalat  I-III  5-15 op 
TKAA231 Ulkomailla suoritetut taidekasvatuksen opinnot 5–15 op 
TAIA211-2 Kulttuurintutkimus I-II    5-10 op 
TAIA221-2 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I-II   5-10 op 
TAIA231-2 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I-II  5-10 op 
TAIA241-2 Lastenkulttuuri I-II    5-10 op 
TAIA251-6 Humanistinen ympäristötutkimus (kaupunkitutkimus, 5-15 op 
maisematutkimus tai ympäristöestetiikka) 
TAIA261-2 Monikulttuurisuus I-II   5-10 op 
TAIA271 Kulttuurituotanto    5 op 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 40 op 

TKAS111-2 Lähestymistapoja tutkimukseen I-II  10 op 
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TKAS121-3 Taiteen ja kulttuurin teoria  I-III   5-15 op 
 5 op pakollinen, 5-10 op valinnainen 
TKAS131-2 Taidekasvatuksen klassikoita I-II  5-10 op 
 5 op pakollinen, 5 op valinnainen 
TKAS200 Seminaari     10 op 
TKAS500 Harjoittelu / projekti   5–10 op 
 valinnainen 

TUTKIELMA  

TKAS230 Pro gradu -tutkielma    40 op 

JATKO-OPINNOT  

TKAJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot    10 op 
TKAJ120 Tutkimustyön taidot    10 op 
TKAJ210 Tutkimusseminaari    10 op 
TKAJ221 Lisensiaatintutkimus    90 op 
TKAJ222 väitöskirjatutkimus    210 op 
 

Yleistä 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)  

Hops on pääaineopiskelijoille pakollinen jossain opintojen vaiheessa. Opiskelija voi tehdä opintosuunnitel-
ma myös aine-, syventävien- ja jatko-opintojen yhteydessä. 

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laajuus on 1 op ja koodit ovat: 

• TAIP110 Hops (perusopinnot), TAIA110 Hops (aineopinnot), TAIS110 Hops (syventävät opinnot) ja 
TAIJ110 Hops (jatko-opinnot). 

Opiskeluvalmiudet 

Pääaineopiskelijat suorittavat opiskeluvalmiudet–seminaarin peruspintojen yhteydessä. Seminaarin koodi on 
TAIP111 (1 op). 

Opintosuoritusten arvostelusta 

Vapaaehtoisen harjoittelun raporttia lukuun ottamatta kaikki opintosuoritukset, myös opintokokonaisuudet, 
arvostellaan asteikolla 1–5. Harjoitteluraportti arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. 

Opintojaksojen vastaavuuksista 

Tässä opetussuunnitelmassa näkyvät koodit on varattu kirjatenteille ja sellaisille luentosarjoille, joiden otsi-
kot ja sisällöt eivät muutu. Opetusohjelmaan tulee luentosarjoja joissa on eri koodi ja nimi kuin tässä opetus-
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suunnitelmassa on mainittu, mutta ne vastaavat tässä opetussuunnitelmassa näkyviä kohtia. Opintojen vas-
taavuustaulukko on nähtävissä taikun sivulla 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/vastaavuudet 

Tärkeät linkit 

Opetukseen ja opiskeluun liittyvää tietoa: 

• Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelu taikussa -sivu: 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/ 

• Jyväskylän yliopiston opiskelu-sivu: http://www.jyu.fi/opiskelu 
• Jyväskylän yliopiston opiskelijapalvelut: http://www.jyu.fi/hallinto/opiskelijapalvelut 
• Humanistisen tiedekunnan opintojen tueksi -sivu: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki 

Opintojen rakenne 

Perusopinnot 30 op (25 op) 

Oppiaineen omat opintojaksot Laitoksen yhteistä opetusta 

15 op – 25 op 5 op – 15 op 

Aineopinnot 50 op (30–40 op) 

Kandidaatintutkielma ja 
proseminaari  

Oppiaineen omat opinto-
jaksot 

Laitoksen yhteistä opetusta 

10 op (sivuaineena 0 op) 10 op – 40 op 0 op – 20 op 

Syventävät opinnot 80 op (40–60 op) 

Pro gradu –tutkielma Seminaari Muut syventävät opinnot 

40 op (sivuaineena 20 op 
/ 0 op) 

10 op 30 op 

Jatko-opinnot 

Tutkimusseminaari Oman tutkimusalan jatko-
opinnot 

Tutkimustyön taidot Lisensiaatintutkimus 
ja/tai väitöskirjatutkimus 

10 op 10 op 10 op 90 op / 210 op 
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HOPS ja opiskeluvalmiudet 

TAIP110 Hops, perusopinnot 1 op, TAIA110 Hops, aineopinnot 1 op, TAIS110 
Hops, syventävät opinnot 1 op, TAIJ110 Hops, jatko-opinnot 1 op 

HOPS on pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso jollain opintojen tasolla (perus-, aine- tai syventävissä 
opinnoissa). Myös jatko-opiskelijat voivat tehdä HOPSin. Vain pääaineopiskelijat tekevät HOPSin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa suunnitella opintojensa tavoitteet, aikataulun ja opintopolun.  

Opintomuoto 

E-hops (korppi), itsenäinen perehtyminen yliopiston opetustarjontaan, omien kiinnostusten ja vahvuuksien 
kartoittaminen. Hops-keskustelut  käydään ohjaajan kanssa perusopintojen alkuvaiheessa ja tarpeen mu-
kaan aine-, syventävien, ja jatko-opintojen alkuvaiheessa. 

TAIP111 Opiskeluvalmiudet 1 op 

Opiskeluvalmiudet on lv. 2006-2007 ja sitä myöhemmin aloittaneille pääaineopiskelijoille pakollinen. 

Osaamistavoite 

Kurssin käytyään opiskelija on tutustunut opiskelutekniikoiden ja kirjoittamisen perusteisiin ja osaa käyttää 
lähdeviitteitä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus. 

PERUSOPINNOT 30 op 

Perusopintojen osaamistavoite 

Opiskelija tietää taidekasvatuksen tieteenalan keskeiset lähestymistavat ja osaa arvioida taidekasvatuksen 
käytäntöjä ja soveltamistapoja suhteessa niihin ja muuttuviin toimintaympäristöihin. Hän tuntee pääpiirteis-
sään taidekasvatuksen menetelmiä ja osaa argumentoida taidekasvatusalan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija 
kykenee arvioimaan kriittisesti taidekasvatuksen teorioita ja käytäntöjä.   

TKAP131 Taidekasvatuksen peruskysymyksiä I 5 op 
TKAP132 Taidekasvatuksen peruskysymyksiä II 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija hahmottaa taidekasvatuksen keskeiset kysymykset taidemaailman ja esteettisen kulttuurin ilmi-
öistä ja kysymyksistä käsin. Hän tuntee esteettisen arvostamisen ja kokemuksen, taiteen teorian (tulkinta, 
arvo) ja kritiikin sekä arjen estetiikan ja ympäristöestetiikan problematiikan pääpiirteet. Hän kykenee oival-
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tamaan taiteen ja esteettisten ilmiöiden asiayhteydet ja hänellä on valmiuksia rakentaa kriittistä ja rakenta-
vaa suhdettaan taidekasvatukseen. 

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti (opintojakson voi suorittaa kahdessa osassa, ks. 
kirjallisuus). 

Suositus ajoituksesta 

Ensimmäinen lukuvuosi. 

Kirjallisuus 

TKAP131 

• Eaton, Estetiikan ydinkysymyksiä 
• Eisner, The Arts and the Creation of Mind 
• Varto, Kauneuden taito. 

TKAP132 

• Korsmeyer, toim., Aesthetics. The Big Questions. 

TKAP141 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot I 5 op 
TKAP142 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot II 5 op 

 Osaamistavoite 

TKAP141 Opiskelija tuntee taidemaailman toimintatapoja ja rakenteita sekä nykytaiteen ja kulttuurin ilmiöi-
tä. Hän osaa arvioida erilaisia taidekasvatuksen käytäntöjä tilannekohtaisesti ja hahmottaa niiden soveltu-
vuuden suhteessa taidemaailman ja yhteiskunnan sekä kohderyhmien tarpeisiin.  

TKAP142 Opiskelija tuntee taidekasvatuksen teorioita, tavoitteita, käytäntöjä ja vaikutuksia ja osaa liittää ne 
historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Hän tuntee lasten ja nuorten taidekasvatuksen erilaisia näkökul-
mia. 

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät ja ekskursiot / kirjatentti  

Suositus ajoituksesta 

Ensimmäinen lukuvuosi. 

Kirjallisuus 

TKAP141  

• Sevänen, Taide instituutiona ja järjestelmänä 
• Bourriaud, Relational aesthetics 

TKAP142 

• Efland, A History of Art Education  
tai Macdonald, The history and philosophy of art education 

• Davis, Framing Education as Art 
• Bamford, The WOW factor. The impact of arts in education 
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LAITOKSEN YHTEISET OPINTOJAKSOT 

TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria 5 op 

Sisältö 

Länsimaisen estetiikan ja taideajattelun perinne ja tärkeimmät nykysuuntaukset. Pääpaino on valistuksesta 
ja romantiikasta kehittyneessä modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat post-
moderniin ja nykytaiteeseen. 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet sekä tunnistaa ja pystyy erittelemään esteetti-
siin ja taiteen arvoihin liittyviä argumentteja. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, oppimistehtävät tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 
• BREDIN & SANTORO-BRIENZA: Philosophies of Art and Beauty 
• Carroll (toim.): THEORIES OF ART TODAY 

tai ELDRIDGE: An Introduction to the Philosophy of Art  
• FORSS: Paikan estetiikka 

tai SEPÄNMAA: Alligaattorin hymy 

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op 

Suoritetaan joko TAIP210 tai TAIP230 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuuriperinnön perusteet, moninaisuuden ja valtasuhteet sekä tietää kult-
tuuriperinnön yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien pääpiirteet. 

Opintomuoto 

Luennot ja kirjallisuus. Luennot ja kirjallisuus tentitään. 

Kirjallisuus 
• Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään (2007): s. 12 – 67 
• Oppimispaketti TAIP210, joka lainataan Mediateekista. 

TAIP230 Populaarikulttuuri 5 op 

Suoritetaan joko TAIP210 tai TAIP230 

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee populaarikulttuurin käsitteen historialliset perusteet ja tutkimuksen keskeiset lähtökoh-
dat sekä osaa soveltaa niitä itsenäisessä analyysissä ja kirjoittamisessa. 
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Opiskelija pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja populaarikulttuurin erilaisten ilmiöiden tulkinnassa ja osaa 
yhdistää erilaisia teorioita populaarikulttuurin kontekstiin, näkökulmina esimerkiksi mediakuvat ja elokuva, 
mainonta, sarjakuva ja fanius. 

Opintomuoto 

Kirjatentti, essee tai luento. 

Kirjallisuus 

Kolme seuraavista: 

• BETTS: A History of Popular Culture 
• KALLIONIEMI & SALMI: Porvariskodista maailmankylään. Populaarikulttuurin historiaa. 
• BACON: Audiovisuaalisen kerronnan teoria 
• HAVASTE: Tarzan ja valkoisen miehen arvoitus. Tutkimus maskuliinisesta identiteetistä Edgar Rice 

Burroughsin Tarzan-sarjassa 
• MCCLOUD: Sarjakuva -näkymätön taide 
• Nikunen (toim.): FANIKIRJA 
• ROSSI: Heterotehdas 

AINEOPINNOT 50 op (sivuaineena 35 op) 

Aineopintojen osaamistavoite 

Opiskelija tuntee taidekasvatuksen tieteenalan perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä. Opiskelija on 
kykenevä tieteelliseen ajatteluun ja osaa käyttää tieteellisiä työskentelytapoja. Hän hallitsee valmiudet jatkaa 
syventäviin opintoihin ja maisterintutkintoon. Opiskelija pystyy myös soveltamaan hankkimaansa tietoa 
työelämässä. 

Ydinopinnot 

TKAA121 Taiteen teoria I 5 op 
TKAA122 Taiteen teoria II 5 op   

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee taiteen teorian osa-alueita hyvin ja ymmärtää niiden merkityksen taidekasvatukselle. Hän 
osaa arvioida teoreettisia argumentteja ja asettaa ne oikeaan asiayhteyteen. Hän omaa valmiudet soveltaa 
teoriaa taidekasvatuksen eri osa-alueiden kriittiseen analyysiin ja kehittämiseen. 

Kirjallisuus 

TKAA121 ja TKAA122. Kumpaankin moduuliin luetaan 3 teosta samasta kohdasta. 

a) Nykyestetiikka ja taidefilosofia 

• Armstrong, The Radical Aesthetic 
• Berleant, Art and Engagement 
• Shusterman, Performing live 
• Welsch, Undoing Aesthetics.  

b)  Etiikka ja estetiikka 
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• Reiners ja Seppä, toim., Etiikka ja estetiikka 
• Levinson, Ethics and Aesthetics 
• Eaton, Merit. Aesthetic and Ethical 
• von Bonsdorff ja Seppä, toim., Kauneuden sukupuoli 

c)  Arjen estetiikka 

• Light and Smith, toim., The Aesthetics of Everyday Life 
• von Bonsdorff ja Haapala, toim., Aesthetics in the Human Environment 
• de Certeau, The Practice of Everyday Life 
• Saito, Everyday Aesthetics 

d)  Esteettinen havaitseminen 

• Arnheim, Art and Visual Perception 
• Seppänen, Katseen voima 
• Kemp, Visualizations 
• Belting, Art History after Modernism  

e)  Nykytaiteen teoria 

• Drucker, Sweet dreams. Contemporary art and complicity 
• Steiner, Venus in Exile 
• Stimson & Sholette (eds.), Collectivism after modernism. 

TKAA130 Taidepedagogiikka 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee taidekasvatuksen pedagogiikan historiaa, oppimis- ja ohjauskäsityksiä ja –menetelmiä, 
arviointia ja tavoitteita sekä argumentaatiota. Hän kykenee sijoittamaan yksittäiset taidekasvatuskäytännöt 
osaksi taidepedagogiikan kontekstia ja osaa vertailla, kritisoida ja analysoida niitä kriittisesti. Opiskelija osaa 
tutkia ja suunnitella taidepedagogisia käytäntöjä.  

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti. 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas lukuvuosi. 

Kirjallisuus 
• Elliot W. Eisner & Michael D. Day (eds) Handbook of research and policy in art education 

TKAA140 Taide ja yhteiskunta 5 op  

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuuristen ja taiteellisten prosessien ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä taiteen yhteis-
kunnallisia vaikutuksia ja tehtäviä. Hän osaa analysoida modernismin ja sen jälkeisen taiteellisen toiminnan 
yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia ja osaa soveltaa eri taiteen ja kulttuurin teorioita käytäntöön. 

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti. 
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Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas lukuvuosi. 

Kirjallisuus 
• Fornäs, Kulttuuriteoria 
• Calinescu, Five faces of modernity 
• Dissanayake, Homo Aestheticus  

tai Campbell and Martin, eds.: Artistic Citizenship 

TKAA311 Tutkimusvalmiudet 5 op 

Vain pääaineopiskelijoille. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa käyttää tiedonhakumenetelmiä ja tuntee taiteentutkimuksen lähdeaineistoja. Hän on tutus-
tunut tieteellisiin menetelmiin ja niitä käsittelevään kirjallisuuteen ja osaa arvioida menetelmien soveltu-
vuutta omaan tutkimustehtäväänsä. Opiskelija tuntee tutkimusprosessin eri vaiheineen. Hän osaa tehdä 
tutkimussuunnitelman, aikatauluttaa tutkielmansa ja järjestää aineistonkeruun. Opiskelija tuntee tutkielman 
muodolliset käytännöt, kuten sitaatiotekniikat, viitteet ja lähdeluettelon laadinnan. 

Sisältö 

Tiedonhaku, kirjastot, arkistot; taidekasvatuksen alan julkaisut, instituutiot ja verkostot; tutkimusmetodit ja 
tieteellinen viestintä. 

Tavoite 

Opiskelija omaksuu tutkimuksen tekemisen tekniset ja sisällölliset perusvalmiudet. 

Opintomuoto 

Luennot, harjoitukset, kurssit, tehtävät.  

Kirjallisuus 
• Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti: Mitä on tutkimus? 

Suositus ajoituksesta 

Ennen proseminaaria, viimeistään proseminaarin kanssa rinnakkain.  

TKAA321 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

Vain pääaineopiskelijoille. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa laatia lyhyen tieteellisen tutkielman valitsemastaan aiheesta ja laatimansa tutkimussuunni-
telman pohjalta noudattamalla tutkielman muodollisia käytäntöjä. Opiskelija osaa etsiä lähteitä ja tutkimus-
kirjallisuutta ja käyttää niitä tutkielmassaan. Hän osaa valita työhönsä soveltuvan tutkimusmenetelmän ja 
analysoida tutkimuskohdettaan valitsemansa menetelmän mukaisesti. Opiskelija pystyy kirjoittamaan tut-
kielmansa johdonmukaisesti ja argumentoiden. 

Opiskelija pystyy puolustamaan omaa tutkielmaansa, osaa opponoida toisen tekemää tutkielmaa ja kykenee 
osallistumaan tieteelliseen keskusteluun. 
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Opintomuoto 

Aktiivinen osallistuminen kahden lukukauden aikana, esitelmän laatiminen ja toimiminen opponenttina 
kumpanakin lukukautena. Toinen esitelmä muokataan kandidaatin tutkielmaksi, jonka yhteydessä suorite-
taan maturiteetti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma käydään läpi proseminaarin yhteydessä. 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas lukuvuosi 

Tutkimusviestinnän kurssi (3p) (äidinkielen viestintä) suoritetaan proseminaarin yhteydessä. 

Syventymisalueet (15 op) 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee syvällisesti taidekasvatuksen osa-alueita. Hän osaa kuvata, eritellä ja so-
veltaa valitsemiaan taiteenlajien teorioita, estetiikan suuntauksia ja kulttuurintutkimuksen alueita. Opiskelija 
osaa soveltaa näitä sekä tutkimuksessa että käytäntöjen suunnittelu- ja kehittämistyön välineinä. 

TKAA221 Taidekasvatuksen erikoisalat I 5 op 
TKAA222 Taidekasvatuksen erikoisalat II 5 op 
TKAA223 Taidekasvatuksen erikoisalat III 5 op 

Opiskelutapa 

Osallistuminen opetukseen / kirjatentti / vierailuluennot / seminaarit / projektit. Opintojakso suoritetaan 5 op 
moduuleina; vierailuluentojen, seminaarien ja projektien osalta hyväksytään myös 2 op tai 3 op suorituksia. 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas lukuvuosi. 

Kirjallisuus 

Sovitaan tentaattorin kanssa. 

TKAA231 Ulkomailla suoritetut taidekasvatuksen opinnot 5–15 op 

LAITOKSEN YHTEISET OPINTOJAKSOT 

KULTTUURINTUTKIMUS 

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op 
TAIA211 Kulttuurintutkimus II 5 op 

Sisältö 

Tutustutaan nykykulttuurin ilmiöihin monialaisen kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Modernisaation 
vaikutukset luovat historiallista taustaa. Keskeisiä aiheita ovat arkielämä, medioituminen, populaari, moni-
kulttuurisuus, paikallinen ja globaali, identiteetti. Teoreettisessa käsitteistössä ovat keskeisiä merkitysten 
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muodostuminen, valta, representaatio, ideologia ja subjektius. Menetelmällisesti korostuvat kontekstuaaliset 
tutkimusotteet sekä tekstin että kuvan analyysissa. 

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen teoreettiset ja analyyttiset peruskäsitteet. Hän saa kuvan sekä 
nykykulttuurissa vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta että kulttuurin suhteesta muihin yhteiskunnan 
osa-alueisiin ja arvopiireihin. Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuurin tilan ja muutoksen dynamiikkaa ja 
kykenee siten esittämään kriittisiä kysymyksiä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, kirjatentti tai essee. 

Kirjallisuus 

Kirjatenttiin kuuluu kaksi erikseen tentittävää 5 op:n kokonaisuutta (kulttuurintutkimus I ja II). Ensimmäi-
nen painottuu kulttuurintutkimuksen perusteisiin ja toinen teoreettisiin, historiallisiin ja menetelmällisiin 
erityiskysymyksiin. 

• Oheislukemistoksi suositellaan Bennett, Grossberg & Morris (eds.): NEW KEYWORDS. A REVISED 
VOCABULARY OF CULTURE AND SOCIETY. 

Kulttuurintutkimus I  

• FORNÄS: Kulttuuriteoria. Myöhäismodernin ulottuvuuksia  
tai OSWELL: Culture and society: An Introduction to Cultural Studies (myös ebrary) 

• LEHTONEN: Merkitysten maailma tai Michael Pickering (toim): RESEARCH METHODS FOR 
CULTURAL STUDIES 

• Vainikkala ja Mikkola (toim.): NYKYAIKA KULTTUURINTUTKIMUKSESSA  
tai BAUMAN: Postmodernin lumo 

Kulttuurintutkimus II  

kaksi tai kolme teosta ja kokoelma artikkeleita, joista sovitaan tentaattorin kanssa. 

TEKSTUAALINEN JA VISUAALINEN ANALYYSI 

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op 
 TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op 

Sisältö 

Tutustutaan laaja-alaiseen tekstikäsitykseen ja visuaalisen analyysin kenttään. Perehdytään erityisesti kuvan 
ja sanan suhteeseen, kirjallisuudentutkimuksen teksti- ja tulkintateorioihin ja niiden käyttöön erilaisten teks-
tien yhteydessä sekä visuaalisen analyysin mahdollisuuksiin suhteuttaen taiteentutkimuksen esimerkkejä 
muiden tieteenalojen kuten luonnontieteiden, viestintätieteiden ja kognitiotieteen tarjoamiin analyysimallei-
hin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija ymmärtää käsitteet visualisointi, visuaalinen malli ja visuaalinen esimerkki ja pystyy tuottamaan 
visuaalisten teosten analyyseja. Hän pystyy soveltamaan sekä visuaalisia että tekstuaalisia menetelmiä eri-
laisiin teksteihin (puhuttu, kirjoitettu, kuva, elokuva, mainos). 
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Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

artikkeleita sopimuksen mukaan tai 

• MIKKONEN: Kuva ja sana: vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä 
• FARAGO & ZWIJNENBERG: Compelling Visuality 

KULTTUURIN JA TAITEEN VÄLITTYMINEN 

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op 
TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op 

Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa kulttuurin ja taiteen välittymistä käsitteleviä teorioita, kuten kulttuurinen 
muisti, reseptio ja muut kokijakeskeiset suuntaukset. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

kolme seuraavista: 

• KAVANAGH: Dream Spaces. Memory and the Museum. 
• HOLUB: Reception Theory. A Critical Introduction. 
• Kajannes, Kirstinä (toim.): KIRJALLISUUS, KIELI JA KOGNITIO 
• MORGAN, DAVID: The Sacred Gaze. Religious Visual Culture in Theory and Practice. 
• Suleiman & Crosman (eds.): THE READER IN THE TEXT. ESSAYS ON AUDIENCES AND INTER-

PRETATION. 

Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurin välittymisen käytäntöjä ja tutkimusta yhdeltä seuraavista erityisalueista: mu-
seopedagogiikka, mediakasvatus, taidekasvatus, yleisötutkimus tai taidekritiikki.  

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

yksi seuraavista kokonaisuuksista 
 
Museopedagogiikka 

• HOOPER-GREENHILL, EILEAN: Museum, media, message 
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• LEVANTO & PETTERSSON: Valistus / museopedagogiikka / oppiminen. Taidemuseo kohtaa ylei-
sönsä 

• Venäläinen, Päivi (toim.): KULTTUURIPERINTÖ JA OPPIMINEN 

Mediakasvatus 

• KOTILAINEN, HANKALA & KIVIKURU: Mediakasvatus 
• SUORANTA: Kasvatus mediakulttuurissa 
• KUPIAINEN, SINTONEN: Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus 

Taidekasvatus 

• KANTONEN: Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa 
• RANTALA: Ite pitää keksii se juttu. Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta 
• Bardy ym. (toim.): TAIDE KESKELLÄ ELÄMÄÄ. 

Yleisötutkimus 

• LÄHDESMÄKI: Kuohahdus suomen kansan sydämestä. 
• BUTSCH, RICHARD: The citizen audience: crowds, publics, and individuals 
• Will Brooker & Deborah Jermy (eds.): THE AUDIENCE STUDIES READER 

Taidekritiikki 

• BARRETT: Criticizing art: Understanding the contemporary 
• KIRJOITUKSIA TAITEESTA 2-4 (valitaan kaksi teosta) 

LASTENKULTTUURI 

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op 
TAIA241 Lastenkulttuuri II 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee lapsuutta ja lastenkulttuuria koskevia luokitteluja ja käsitteitä sekä osaa eritellä ja analy-
soida sekä lapsille suunnatun että lasten oman kulttuurin ilmiöitä. Hän osaa erottaa ja arvioida erilaisia tut-
kimustraditioita ja näkökulmia suhteessa lapsuuteen ja lastenkulttuuriin ja soveltaa niitä käytännössä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

Lastenkulttuuri I 

• CORSARO: Sociology of Childhood 
• KENNEDY: Changing conceptions of the child from renaissance to post-modernity 
• Saarikoski (toim.): LEIKKIKENTILTÄ. LASTENPERINTEEN TUTKIMUKSIA 2000-LUVULTA 

Lastenkultturi II 

Tentitään joko a), b) tai c). 

a) Lastenkirjallisuus 

• Hunt (ed.): UNDERSTANDING CHILDREN’S LITERATURE  
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• Leinonen & Loivamaa (toim.): IHMEEN TUNTUA: NÄKÖKULMIA LASTEN JA NUORTEN FAN-
TASIAKIRJALLISUUTEEN  

• HIGONNET: Girls, Boys, books, toys. Gender in children’s literature and culture  
tai FOSTER & SIMONS: What Katy read. Feminist re-readings of 'classic' stories for girls 

b) Mediat ja pelit 

• MÄYRÄ: An introduction to game studies. Games in culture. 
• SUONINEN: Mediakielitaidon jäljillä. Lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä. 
• NOPPARI, KUPIAINEN, UUSITALO, LUOSTARINEN: ”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäris-

tö muutoksessa. 

c) Lasten oma kulttuuri  

• CORSARO: "We're friends, right?" Inside kids' culture 
• KALLIALA: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos  
• Fineberg (ed.): WHEN WE WERE YOUNG. NEW PERSPECTIVES ON THE ART OF THE CHILD 

YMPÄRISTÖ 

Sisältö 

Humanistisen ympäristötutkimuksen näkökulmia luonnon- ja rakennettuun ympäristöön kolmen tutkimus-
näkökulman kautta hahmotettuina: kaupunkitutkimus, maisematutkimus, ympäristöestetiikka. Opiskelija 
voi yhdistää kaupunkitutkimuksen, maisematutkimuksen ja ympäristöestetiikan moduuleja tai keskittyä 
yhteen osa-alueeseen. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, esseet tai kirjatentti. 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas lukuvuosi. 

TAIA251 Kaupunkitutkimus 5 op 

Sisältö 

Kaupunkirakenteen ja kaupunkielämän suhde; urbaanin, ruraalin ja luonnon suhde; suunnittelun teoria; 
suunnittelukäytäntöjen vaikutus ympäristön rakenteeseen. 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kaupunkisuunnittelun historiaa ja teoriaa. Hän ymmärtää kaupunkirakenteen ja kaupun-
kielämän suhteen sekä fyysisen kaupunkirakenteen ja liikenteen merkityksen kaupunkielämälle. Hän tiedos-
taa kaupunkien nykykehityksen haasteita ja osaa soveltaa omaksumansa teoriaa empiiriseen kaupunkitut-
kimukseen.   

Kirjallisuus 

Kirjallisuus 
• SVEDBERG: Planerarnas århundrade 

tai TAYLOR: Urban planning theory since 1945; 
yksi seuraavista:  

• LÉFÈBVRE: La Production de l' espace (on engl.) 
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• LYNCH: The Image of the City   
• SENNETT: The Fall of Public Man tai Flesh and Stone; 

sekä yksi seuraavista: 
• BOYER: CyberCities 
• SOJA: Thirdspace 
• URRY: Consuming places 

TAIA253 Maisematutkimus 5 op 

Sisältö 

Maiseman representaatiot, kulttuuriset ja poliittiset merkitykset, maisema ja muisti, ikonografinen maisema-
tutkimus, kansallismaiseman ja kulttuurimaiseman käsitteet. 

Osaamistavoite 

Opiskelija ymmärtää maiseman kulttuurisen luonteen, representaatioiden merkityksen maiseman mieltämi-
selle ja maiseman merkityksen kulttuuriselle ja yksilölliselle muistille ja identiteetille. Hän osaa eritellä mai-
semien poliittisia ja kulttuurisia merkityksiä sekä soveltaa omaksumiaan käsitteitä maisema-analyysiin. 

Kirjallisuus 
• CASEY: Representing Place 

tai Cosgrove (ed.): THE ICONOGRAPHY OF LANDSCAPE 
sekä kaksi seuraavista: 

• Kemal and Gaskell (eds.): LANDSCAPE, NATURAL BEAUTY, AND THE ARTS  
• LUKKARINEN JA WAENERBERG: Suomi-kuvasta mielenmaisemaan 
• SCHAMA: Landscape and Memory 
• WARNKE: Political Landscape  

TAIA255 Ympäristöestetiikka 5 op 

Sisältö 

Kokija ympäristössä; havaitseminen ja moniaistisuus; esteettiset ja muut arvot; fyysisen ja sosiaalisen ympä-
ristön suhde; luonnonympäristön problematiikka; tila ja paikka. Lähtökohtana on ympäristön esteettinen 
problematiikka laajasti ymmärrettynä.  

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee fyysisen ja eletyn luonnon- ja kulttuuriympäristön laaja-alaisen esteettisen problematii-
kan ja oivaltaa sen merkityksen elämänlaadulle. Hän kykenee analysoimaan ympäristön esteettisen luonteen 
osatekijöitä ja arvioimaan ympäristön esteettistä laatua koskevia argumentteja.  

Kirjallisuus 
• Berleant (toim.): ENVIRONMENT AND THE ARTS 

tai Carlson and Berleant (eds.): THE AESTHETICS OF NATURAL ENVIRONMENTS;  
• BRADY: Aesthetics of the Natural Environment 

tai CARLSON: Aesthetics and the Environment 
sekä yksi seuraavista: 

• BERLEANT: Aesthetics of Environment 
• BÖHME: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik  
• CASEY: Getting Back Into Place 
• TUAN: Passing Strange and Wonderful 
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MONIKULTTUURISUUS 

TAIA261 Monikulttuurisuus I 5 op 
TAIA261 Monikulttuurisuus II 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee monikulttuurisuus-tutkimuksen käsitteistöä ja luokitteluja sekä tutkimusnäkökulmia. Hän 
kykenee tulkitsemaan ja analysoimaan monikulttuurisia ilmiöitä ja kulttuurisia eroja suhteessa etnisyyteen, 
sukupuoleen ja alueellisuuteen. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti monikulttuurisuuteen ja kulttuurieroihin 
liittyviä argumentaatioita ja esittämisen tapoja suhteessa taiteentutkimukseen. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

Monikulttuurisuus I 

Kolme seuraavista: 

• GANDHI: Postcolonial theory. A critical introduction  
tai LOOMBA: Colonialism/Postcolonialism 

• Goldberg (ed.). MULTICULTURALISM. A CRITICAL READER 
• Kupiainen, Sevänen, Stotesbury (eds.): CULTURAL IDENTITY IN TRANSITION 
• Lehtonen & Löytty (toim.): ERILAISUUS  
• THORNHAM: Feminist theory and cultural studies 

Monikulttuurisuus II 

Kolme seuraavista: 

• DYER: Älä katso: Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa  
• HALL: Identiteetti 
• HIRVONEN: Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi 
• TRINH: When the moon waxes red. Representation, gender and cultural politics 
• PÄÄJOKI: Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa 
• VÄNSKÄ: Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus  ja visuaalisen kulttuurin tutki-

mus 

KULTTUURITUOTANTO 

TAIA271 Kulttuurituotanto 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurituotannon rakenteita ja toimintatapoja julkisella, yksityisellä tai kolmannella sek-
torilla. Hän perehtyy yhden tai kahden projektin hallintaan ja toteuttamiseen, kuten julkaisu,  näyttely, luen-
tosarja, konferenssi tai taidetapahtuma. Opiskelija hahmottaa kulttuuriprojektin suunnittelu- ja toteutuspro-
sessin: tavoitteet, aikataulut, yhteistyökumppanit, tiedotuksen ja talousarvion. 

Opintomuoto 
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Osallistuminen projektityöskentelyyn (suunnittelu ja toteutus) ja työskentelyn raportointi. Raportoinnissa 
hyödynnetään verkkomateriaalia, kirjallisuutta ja tutkimusta. Projektialoitteita tulee pitkin vuotta mm. lai-
toksen eri toimijoilta, mutta opiskelijoilta toivotaan myös aloitteellisuutta projektien tarjoamisessa. (Yhtey-
denotot omaan pääaineeseen / amanuenssille.)  

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 40 op 

Syventävien opintojen osaamistavoite 

Opiskelija tuntee hyvin taidekasvatuksen tieteenalan ja on syvällisesti perehtynyt sen johonkin osa-
alueeseen. Hän pystyy soveltamaan tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä käytännön kehittämis- ja ar-
viointityöhön ja toimimaan esim. kulttuuri- ja opetushallinnossa, oppilaitoksissa, mediassa ja kolmannen 
sektorin organisaatioissa taidekasvatuksen asiantuntijana ja kehittäjänä. Opiskelija omaa valmiudet tieteelli-
seen jatkokoulutukseen. 

 

TKAS111 Lähestymistapoja tutkimukseen I 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee ihmistieteiden filosofian periaatteet, hallitsee tieteellisen argumentaation ja ymmärtää tut-
kimusetiikan ja tulkinnan problematiikan. Hän osaa asettaa oman tutkimuksensa tieteenfilosofiseen viiteke-
hykseen, arvioida sitä tutkimuseettisten periaatteiden mukaan ja tarkastella asemansa tutkijana. 

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / essee / kirjatentti. 

Suositus ajoituksesta 

Syventävien opintojen alku. 

Kirjallisuus 

Luetaan kolme kirjaa: 

• Kakkuri- Knuuttila & Heinlahti: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia (pakollinen, 
mikäli ei sisälly aiempiin opintoihin)  
tai Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia; 

• Hallamaa & al., toim.: Etiikkaa ihmistieteille, ss. 9-66, 93-202, 220-273, 296-317, 349-359, 397-415;  
• yksi seuraavista:  

Gadamer: Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa  
tai Gothoni, red.: Att förstå inom humaniora  
tai Tontti, toim.: Tulkinnasta toiseen. Esseitä hermeneutiikasta        

TKAS112 Lähestymistapoja tutkimukseen II 5 op 

Osaamistavoite 
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Opiskelija hallitsee omalle tutkielmalleen relevantin teoreettisen viitekehyksen ja metodologian. Hänellä on 
valmius rakentaa koherentti teoreettinen viitekehys ja/tai soveltaa valittua metodia kriittisesti omaan tutki-
mukseensa ja perustella metodologisia valintojaan. 

Sisällöt 

a) Humanistisen tutkimuksen filosofiset perusteet tai b) laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät. 

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / essee / kirjatentti. 

Suositus ajoituksesta 

Rinnakkain pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman laatimisen kanssa. 

Kirjallisuus 

Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä tutkimuskirjallisuudesta. Luetaan kolme teosta, joista sovitaan tentaat-
torin kanssa. 

a) Humanistisen tutkimuksen filosofiset perusteet 

Dekonstruktio 

• Derrida: De la grammatologie (on engl.) 

sekä taustakirjallisuutena esim. 

• Norris: Deconstruction: Theory and Praxis. Revised edition  
tai Zima: Deconstruction and Critical Theory 

Fenomenologia 

• Arendt: The Human Condition (on suom.) 
• Heidegger: Sein und Zeit (on suom., engl.) 
• Husserl, Edmund, Cartesianische Mediationen (on engl.) 

Die Idee der Phänomenologie (on suom., engl.) 
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie 1-2 (on engl.) 
Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: eine Einlei-
tung in die phänomenologische Philosophie (on engl.) 
Uudistuminen ja ihmisyys: luentoja ja esseitä. 

• Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception (on engl.; esipuhe suom.) 
Le primat de la perception (on engl.). 

sekä taustakirjallisuutena esim. 

• Cerbone: Understanding Phenomenology  
tai Moran: Introduction to Phenomenology (soveltuvin osin) 

Hermeneutiikka 

• Gadamer: Wahrheit und Methode (on engl.) 
• Ricoeur: Conflit des interpretations: essays d’herméneutique (on engl.) 

Hermeneutics and the human sciences: essays on language, action and interpretation 
Interpretation Theory. Discourse and the surplus of meaning (on suom.) 

• Vattimo: Beyond interpretation; Tulkinnan etiikka 

sekä taustakirjallisuutena esim. 

• Bleicher: Contemporary Hermeneutics. Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique  
tai Vanhoozer & al., eds.: Hermeneutics at the Crossroads 



Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / taidekasvatus 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, PL 35 (A), 40014 Jyväskylän yliopisto 

Kriitinen teoria 

• Habermas: Erkenntnis und Interesse; Theorie des kommunikativen Handelns (on engl.) 
• Horkheimer & Adorno: Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente (on suom., engl.) 

Pragmatismi 

• Dewey: On certainty (on suom.) 
• Pihlström: Pragmatism and philosophical anthropology: understanding our human life in a human 

world  
• Putnam: Pragmatism 
• Rorty: Consequences of Pragmatism 

sekä taustakirjallisuutena esim.  

• Kilpinen & al., toim.: Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä 

Muuta 

• Cavell: The Claim of Reason. Wittgenstein, skepticism, morality, and tragedy 
• Feyerabend: Against Method 
• Foucault: L’archéologie du savoir (on suom., engl., ruots.) 
• Lévi-Strauss: La pensée sauvage (on engl., ruots.) 

b) Laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät. 

Luetaan ainakin yksi yleisteos, joko 

• Alasuutari: Laadullinen tutkimus 
tai Eskola ja Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen 

Menetelmät  (esim.) 

* Diskurssianalyysi 

• Fairclough: Critical Discourse Analysis 
• Jokinen & al.: Diskurssianalyysin aakkoset tai Diskurssianalyysi liikkeessä. Vuorovaikutus, toimi-

juus ja kulttuuri empiirisen tutkimuksen haasteina 

* Etnografinen ja narratiivinen tutkimus 

• Bochner and Ellis, eds.: Ethnographically Speaking. Autoethnography, literature and aesthetics 
• Latvala & al, toim.: Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen 
• Willis: The Ethnographic Imagination 

* Haastattelututkimus 

• Fingerroos ja Kurki, toim.: Ääniä arkistosta. Haastattelut ja tulkinta.  
• Ruusuvuori ja Tiittula, toim.: Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus 

* Sisällönanalyysi 

• Tuomi ja Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 
• Seppänen: Visuaalinen kulttuuri: teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle 

* Taiteellinen tutkimus 

• Kiljunen ja Hannula, toim.: Taiteellinen tutkimus (engl. 2002: Artistic Research) 
• Mäkelä and Poutarinne, eds.: The art of research. Research practices in art and design 
• Sullivan: Art practice as research. Inquiry in the Visual Arts 

* Toimintatutkimus 

• Kuula: Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä 
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• McKernan: Curriculum Action Research. A handbook of methods and resources for the reflective 
practitioner 

• Suojanen: Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä 

TKAS121 Taiteen ja kulttuurin teoria I 5 op 
TKAS122 Taiteen ja kulttuurin teoria II (valinnainen) 5 op 
TKAS123 Taiteen ja kulttuurin teoria III (valinnainen) 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee syvällisesti taidekasvatuksen, estetiikan, taiteen tai kulttuurin teorian muutaman omalle 
tutkimustyölle hyödyllisen osa-alueen tai keskeisen ajattelijan.  

Oppisisällöt 

Esim. havaitseminen, tulkinta, tunteiden filosofia, luovuus, mielikuvitus, kaunis, ylevä, kasvatus, kulttuuri, 
yhteisö, identiteetti. 

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti. 

Suositus ajoituksesta 

Neljäs tai viides lukuvuosi. 

Kirjallisuus 

Sovitaan tentaattorin kanssa. 

TKAS131 Taidekasvatuksen klassikoita I 5 op 
TKAS132 Taidekasvatuksen klassikoita II (valinnainen) 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee taidekasvatuksen tieteenalan keskeisiä klassikkoja ja osaa tulkita ja suhteuttaa ne aikaansa 
ja nykypäivään. Hän tunnistaa niiden vaikutukset ja osaa vertailla ja yhdistellä klassikkojen näkökulmia ja 
argumentteja taidekasvatusalan uudempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen.  

Opintomuoto 

Osallistuminen opetukseen / essee / kirjatentti. Esseeseen tai tenttiin valittavasta kirjallisuudesta sovitaan 
tarkemmin tentaattorin kanssa. 

Suositus ajoituksesta 

Ennen tai rinnakkain tutkielman tekemisen kanssa. 

Kirjallisuutta  
• Platon, Valtio (luvut II, III ja X), Ion, Pidot 
• Aristoteles, Runousoppi 
• Friedrich Schiller, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (on 

engl.)  
• Charles Baudelaire,  Le peintre de la vie moderne (on suom., engl.)  
• Leo Tolstoi, Mitä on taide?  
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• Ellen Key, Barnets århundrade (on engl.) 
• Walter Gropius, Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses (on suom.) 
• Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche (on engl.) 
• Paul Klee, Pädagogisches Skizzenbuch (on engl.) 
• John Dewey, Art as Experience 
• Herbert Read, Education through Art 
• Susanne K. Langer, Feeling and form 
• Maurice Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit (on engl., suom.) 
• Gadamer, Die Aktualität des Schönen (on engl.) 

TKAS200 Seminaari 10 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee tutkimussuunnitelman ja itsenäisen tieteellisen tutkielman laatimisen. Hän osaa käydä 
kriittistä ja rakentavaa tieteellistä keskustelua ja argumentoida perustellusti.  

Opintomuoto 

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarityöskentelyyn yhden lukuvuoden ajan, esittelee tutkimussuunni-
telmansa (1. lukukausi) sekä osan tutkielmastaan (2. lukukausi) ja toimii kaksi kertaa opponenttina.  

Suositus ajoituksesta 

Aloitus syventävien opintojen 1. tai 2. lukukautena. Seminaarityöskentely tapahtuu rinnakkain pro gradu -
tutkielman kirjoittamisen kanssa. Seminaarin voi aloittaa kun pääaineen aineopinnot on suoritettu ja tut-
kielman aihe tai aihepiiri on selvillä. 

TKAS500 Harjoittelu / projekti (valinnainen) 5–10 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa soveltaa taidekasvatuksen asiantuntijuuttaan tietyllä taidekasvatuksen osa-alueella. Hän 
kykenee toimimaan osana työyhteisöä, tekemään aloitteita, työskentelemään itsenäisesti, antamaan ja otta-
maan vastaan perusteltua kritiikkiä. Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole ennes-
tään taidekasvatuksen alan työkokemusta tai käytännön koulutusta. 

Opintomuoto 

Opintojakson voi suorittaa harjoitteluna tai projektina (yksin tai ryhmässä). Harjoitteluun kuuluu käytännön 
työ ja sitä kriittisesti arvioiva raportti (n. 10 s.). 

Suositus ajoituksesta 

Neljäs lukuvuosi. 
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TUTKIELMA 40 op 

TKAS230 Pro gradu -tutkielma 40 op 

Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma taidekasvatuksen alueesta tai ongelmasta. Dokumentoitu taiteelli-
nen suoritus tai projekti voidaan hyväksyä tutkielman osaksi. Kirjallinen osuus muodostaa silloin vähintään 
60 % kokonaisuudesta. Tutkielman arvioinnin periaatteet ovat luettavissa Humanistisen tiedekunnan sivuil-
la (http://www.jyu.fi/ hum/tutkielmat.html).  

JATKO-OPINNOT 

TKAJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot 10 op 

Osaamistavoite 

Jatko-opiskelija hallitsee syvällisesti oman tutkimusalansa ja osaa asettaa sen osaksi tieteenalan perinnettä ja 
ajankohtaisia keskusteluja. Hänellä on kyky huomata uusia tutkimuskysymyksiä ja tunnistaa niin tutkimuk-
sellisia aukkoja ja ristiriitoja kuin hedelmällisiä analogioita. Hän löytää tutkimusongelmille relevantteja teo-
reettisia viitekehyksiä ja hallitsee tieteellisen kommunikaation tiedeyhteisön sisällä. 

Kohdan suorittamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja, joista sovitaan ohjaajan kanssa. Opinnoiksi voidaan lukea 
esimerkiksi: 

• esitelmät seminaareissa, konferensseissa ja kongresseissa (0-6 op) 
• toiminta tieteellisissä seuroissa (0-2 op) 
• yliopisto-opetus (myös avoimessa yliopistossa) (0-2 op) 
• tieteelliset artikkelit ja muu julkaisutoiminta kuten tieteellisen julkaisun toimittaminen, 
• oman alan tieteellisten teosten arvostelut, kriittiset katsaukset jne. (0-6 op) 
• jatko-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa (0-4 op) 
• muut oman tutkimusaiheen kannalta relevantit jatko-opinnot (0-6 op) 

Jatko-opiskelijoita kehotetaan Korpissa tapahtuvan raportoinnin ohella dokumentoimaan tieteellisen toimin-
tansa cv:ssa. 

TKAJ120 Tutkimustyön taidot 10 op 

Osaamistavoite 

Jatko-opiskelijalla on valmiudet vaativaan ja itsenäiseen tieteelliseen työhön ja siitä viestimiseen niin tiede-
maailmassa kuin laajalle yleisölle ja mediassa. Hän ymmärtää eri tieteellisten paradigmojen ja menetelmien 
erot ja osaa arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia, sekä yhdistää eri paradigmoista nousevia näkökanto-
ja hedelmällisellä tavalla. Hän osaa rakentaa ja esitellä tutkimushankkeita sekä itsenäisesti että osana tutki-
mus-ryhmää. 

Kohdan suorittamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja, joista sovitaan ohjaajan kanssa. Opinnoiksi voidaan lukea 
esimerkiksi: 

• tieteenfilosofinen tai menetelmäkoulutus (0-5 op) 
• tieteen yhteiskunnallisiin yhteyksiin ja merkitykseen perehdyttävä koulutus (0-2 op) 
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• tutkimusprojektien sisällöllisen ja taloudellisen suunnittelun ja -hallinnan koulutus tai toiminta pro-
jektien suunnittelussa (0-2 op) 

• tieteellisen koulutuksen suunnittelutehtävät (0-2 op) 
• tiedeviestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen koulutus (0-2 op) 
• tieteen popularisointi (0-2 op) 

Humanistinen tiedekunta järjestää vuosittain vähintään kaksi tutkijakoulutuskurssia (esim. tieteenteoria, 
tutkimusmenetelmät, tieteellinen kirjoittaminen, projektinhallinta). Myös yliopiston Ihmistieteiden metodi-
kes-kus (IHME) tarjoaa menetelmäkoulutusta. 

TKAJ210 Tutkimusseminaari 10 op 

Osaamistavoite 

Jatko-opiskelija osaa esitellä tutkimustaan täsmällisesti ja samalla selkeästi sekä kirjallisessa että suullisessa 
muodossa. Hän osaa käydä kriittistä ja rakentavaa tieteellistä keskustelua, puolustaa argumentoiden omia 
ratkaisujaan ja ottaa vastaan perusteltua kritiikkiä. Hän uskaltaa tarttua keskustelussa esille tuotuihin haas-
teellisiinkin kysymyksiin. Hän kykenee omaksumaan ja arvioimaan omalla alallaan tehtävää tutkimusta ja 
esittämään huomionsa selkeästi ja rakentavassa hengessä tinkimättä tieteellisen kriittisyyden vaatimuksista. 
Hänellä on valmiudet mm. tutkimusryhmätyöskentelyn edellyttämään vuorovaikutuksellisuuteen ja ennak-
ko-luulottomuuteen.  

Kohdan suorittaminen edellyttää tutkijaseminaariin osallistumista säännöllisesti koko tutkimusprojektin 
ajan ja tutkimuksen esittelyä sen eri vaiheissa. Seminaarityöskentelyyn kuuluvat esitelmät, alustukset ja 
tieteelli-nen keskustelu. Osallistujat perehtyvät toistensa tutkimuksiin sekä antavat ja saavat kriittistä ja ra-
kentavaa palautetta toisiltaan ja ohjaajilta. Lisensiaatintyöt tarkastetaan tutkijaseminaarissa. 

TKAJ221 Lisensiaatintutkimus 90 op 
TKAJ222 Väitöskirjatutkimus 210 op 

Filosofian lisensiaatin tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä lisensiaatintut-
kimus.  

Filosofian tohtorin tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja. 

Jatko-opintojen pisteytys sovitaan ohjaajan kanssa. 


