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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvanavaus: koulumestari antaa opetusta (s. 58) 
 

Mitä keskiajan taiteelle tyypillisiä piirteitä tunnistat kuvasta? 
 

● Aihe on opettavainen/uskonnollinen: osa oppilaista saa luostarikoulussa 

vitsaa ja toruja. 

● Arvoperspektiivi: opettaja on kuvattu isommaksi kuin oppilaat. Toruja 

saavat oppilaat ovat pienempiä kuin ahkerat oppilaat. 

● Hahmot on kuvattu kaavamaisesti eikä kuvassa käytetä 

syvyysperspektiiviä. 

● Kuvassa on keskiajan gotiikan suippoa muotokieltä. 

● Kuvan tekijää ei tiedetä: taiteilijat olivat anonyymejä yhteisönsä jäseniä. 
 

Tehtävä 1 
 

Miksi ja miten yliopistot syntyivät keskiajalla?  
 

● Katedraalikoulujen ympärille kehittyi oppineiden yhteisöjä (universitas). 

Ne pyrkivät huolehtimaan jäsentensä eduista. 

● Opiskelijoita koulutettiin kirkon virkamiehiksi. Myös kaupunkien ja 

kaupan kasvu vaikutti koulutuksen lisääntymiseen. 

● Vähitellen yliopistot erikoistuivat joidenkin alojen tutkimiseen ja 

opettamiseen. 

● Opiskelua arvostettiin ja aateliset lähettivät lapsiaan yliopistoihin. 

Lahjakas ja varaton opiskelija saattoi saada yliopistolta tukea 

opintoihinsa 
 

Tehtävä 2 
 

Minkälainen oli keskiaikainen käsitys tiedosta ja tieteestä? 
 

● Olennaista ei ollut uuden tiedon etsintä, koska totuuden ajateltiin 

löytyvän Raamatusta ja Aristoteleen ajatuksista.  

● Keskiajalla uskottiin, että kaikki olemassa oleva tiedetään jo ja tieteen 

tehtävänä oli tiedetyn tiedon järjesteleminen ja luokittelu. 

● Tieteellisiä kokeita ei tehty ja tieteen tarkoituksena oli tukea kirkon 

päämääriä. 

● Ihminen tulkittiin luomakunnan herraksi ja maa kaiken keskipisteeksi. 

● Skolastiikka: Raamattu pyrittiin todistamaan oikeaksi antiikin filosofian 

metodeja hyväksi käyttäen, esim. Tuomas Akvinolainen. 
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Tehtävä 3 
 

Esseetehtävä: Pohdi, oliko keskiaika pimeä.  
 

● Kuva pimeästä keskiajasta syntyi renessanssiaikana. Tätä näkökulmaa on 

perusteltu mm. tieteen kehittymättömyydellä, kirkon suurella vallalla, 

aikakauden raakuudella, taudeilla sekä suurella kuolleisuudella ja sotien 

yleisyydellä. 

● Keskiajasta on tiedetty vähän, koska etenkin keskiajan alkupuolelta on 

vähän historiallisia lähteitä. 

 

● Uudempi tutkimus korostaa, että keskiaika oli pitkä ajanjakso, jota ei voi 

kuitata muutamalla adjektiivilla. Keskiajan alussa Eurooppa oli 

feodaalinen ja köyhä, mutta keskiajan lopussa kansallisvaltiot olivat 

syntyneet, kaupankäynti ja rahatalous elpynyt ja Eurooppa saattoi lähteä 

valloittamaan alueita muista maanosista. 

● Lisäksi kirkon asema keskiajan kulttuurissa ei ollut niin voimakas kuin on 

luultu. Suuri osa keskiajalta säilyneistä lähteistä on kirkonmiesten 

kirjoittamia, joten ne ovat yksipuolistaneet kuvaamme keskiajasta. 
 

Tehtävä 4 (nettitehtävä) 
 

Etsi jokin uutinen, artikkeli tai video, joka käsittelee keskiajan 

pimeyttä. Tiivistä lähteesi pääajatus muutamaan virkkeeseen ja 

arvioi, kuinka luotettavasti se kertoo keskiajasta. 
 

• Opiskelijan oma vastaus. 


